
Załącznik nr II 

PROCEDURA USTALANIA NALEŻNEJ KWOTY ZWROTU KOSZTÓW 

LECZENIA PONIESIONYCH W CZASIE POBYTU W POLSCE PRZEZ OSOBY 

UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA PODSTAWIE 

PRZEPISÓW O KOORDYNACJI 

 

Dokumentem służącym ustaleniu stawki refundacji kosztów poniesionych w Polsce 

przez osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji 

jest formularz E 126 – „Stawki stosowane przy refundacji rzeczowych świadczeń 

zdrowotnych”. W celu uzyskania informacji o wysokości przysługującej wnioskującemu 

kwoty zwrotu należności, instytucja właściwa osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie 

przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przesyła formularz E 126 

wraz z wypełnioną częścią A (w dwóch egzemplarzach). Oddział Wojewódzki NFZ, 

właściwy ze względu na miejsce udzielenia świadczenia wypełnia cześć B formularza E 126 

(w dwóch egzemplarzach) i odsyła jeden egzemplarz do instytucji właściwej. 

Procedurę obiegu formularza E 126 przedstawia następujący schemat: 

 
 
 
 

E126 część A+ dokumentacja 

 
 
 
 
 
 
 

Odpowiedź: 
Wypełniona część B E126 + 
określenie kwoty zwrotu 

Zagraniczna instytucja 
łącznikowa lub 
właściwa 

OW NFZ właściwy 
ze względu miejsce 
udzielenia 
świadczenia 

 
Dokumenty wymagane przez polskie instytucje ubezpieczenia zdrowotnego w celu określenia 

należnej kwoty zwrotu. 

Państwo: Wymagane dokumenty, które należy przesłać  
z formularzem E 126 

Polska  oryginały dowodów zapłaty (faktury lub rachunki), 
 w przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów, 

podstawę taką mogą stanowić również dowody wpłaty na 
konto bankowe świadczeniodawcy lub paragony kasowe wraz 
z kserokopią recepty w przypadku jej braku. Oddział 
Wojewódzki NFZ potwierdza u wystawcy dokumentu 
wiarygodność poniesionej opłaty przez osobę uprawnioną. 
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Dokumentami, na podstawie których Oddział Wojewódzki NFZ może określić kwotę 

należnego zwrotu, są wystawione przez świadczeniodawców lub apteki dowody zapłaty 

(faktury lub rachunki). W przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów, podstawę taką 

mogą stanowić również dowody wpłaty na konto bankowe świadczeniodawcy lub paragony 

kasowe wraz z kserokopią recepty, w przypadku jej braku. Oddział Wojewódzki NFZ 

potwierdza wiarygodność poniesionej opłaty przez osobę uprawnioną u wystawcy 

dokumentu. Potwierdzenia od wystawcy dokumentu należy żądać także w każdym przypadku 

braku możliwości samodzielnego ustalenia wysokości kwoty do zwrotu, wiarygodności 

poniesionych opłat przez osobę uprawnioną lub autentyczności dokumentu. 

W celu potwierdzenia wiarygodności opłaty poniesionej przez os. uprawnioną na podstawie 

przepisów o koordynacji, należy wystąpić do świadczeniodawcy na piśmie np.: poprzez 

przesłanie mu zapytania zbiorczego dotyczącego określonego odcinka czasu (1 m-c). 

 

Przed wypełnieniem części B formularza, należy sprawdzić, czy: 

 

1. Dołączono dokumenty, na podstawie których możliwe jest określenie należnej kwoty 

zwrotu 

- w przypadku ich braku, należy przesłać do instytucji wskazanej w punkcie 

7 formularza E 126, formularz E 001 z prośbą o uzupełnienie informacji/dokumentacji 

lub wystosować pismo z prośbą o uzupełnienie brakujących informacji i/lub 

dokumentacji, ze wskazaniem o jaką informację/dokument w danej sytuacji chodzi 

(wzór pisma – Załącznik nr 1).W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w ciągu 60 dni 

od daty wysłania pisma/formularza należy wystosować pismo ponaglające (wzór 

pisma – Załącznik nr 2). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty 

wysłania pisma ponaglającego należy odesłać 1 egzemplarz formularza E 126 

z zaznaczonym w punkcie 9 kwadratem „nie przyznano kwoty zwrotu” oraz podaniem 

przyczyn nie przyznania zwrotu kosztów w punkcie 10 „Uwagi”. 

 

2. Załączone rachunki zostały zapłacone 

- jeśli na rachunku brakuje informacji o jego opłaceniu, powinien być dołączony dowód 

wpłaty do kasy lub na konto bankowe. W sytuacji, gdy nie można określić, czy 

rachunki zostały opłacone, Oddział NFZ może skontaktować się z wystawcą 

dokumentu w celu potwierdzenia wiarygodności poniesionych opłat. W razie 

otrzymania nieopłaconych rachunków, należy odesłać jeden egzemplarz formularza 
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E 126 instytucji wskazanej w punkcie 7 formularza, z zaznaczonym w punkcie 

9 kwadratem „Nie przyznano kwoty zwrotu” odnotowując przyczynę odesłania 

w punkcie 10 „Uwagi”.  

 

3. Świadczeniodawca wskazany na załączonym rachunku ma podpisaną umowę 

z Narodowym Funduszem Zdrowia 

- brak umowy stanowi podstawę do odmowy zwrotu kosztów, w takiej sytuacji należy 

odesłać jeden egzemplarz formularza E 126 z odpowiednią adnotacją w pkt. 10 

formularza, 

4. Świadczenia wykazane na rachunku przysługują bezpłatnie w ramach powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli stwierdzono, iż wykazane na rachunku świadczenia: 

a) nie przysługują bezpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - 

należy odesłać jeden egzemplarz formularza E 126 na adres instytucji wskazanej 

w punkcie 7 formularza, odnotowując przyczynę odmowy zwrotu kosztów w punkcie 

10 części B formularza „Uwagi”, 

b) są częściowo odpłatne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - należy 

określić wysokość należnego zwrotu i wypełnić pkt. 9 formularza, natomiast w pkt. 10 

należy wskazać przyczynę odmowy pełnego zwrotu kosztów, 

c) przysługują bezpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego – należy 

określić wysokość należnego zwrotu kosztów i wypełnić pkt. 9 formularza. 
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SCHEMAT nr 1 
Część B formularza E 126 

 

Dołączono oryginały 
rachunków Nie dołączono 

oryginałów rachunków 

Rachunki opłacone 
Rachunki 

nieopłacone 

Przesłanie do instytucji 
łącznikowej pisma 

 z prośbą o uzupełnienie 
informacji lub 

dokumentacji (wzór pisma 
– Załącznik nr 1) 

Świadczeniodawca 
podpisał umowę z NFZ 

Świadczeniodawca nie 
odpisał umowy z NFZ 

Należy wypełnić pkt. 8 
i 10 formularza E 126

Brak akceptacji 

Świadczenia wskazane na 
rachunku nie przysługują 

bezpłatnie w ramach 
powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego

Świadczenia 
wskazane na 

rachunku 
przysługują 
bezpłatnie 

Świadczenia wskazane na 
rachunku przysługują 
częściowo odpłatnie 

w ramach powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego

Należy wypełnić pkt. 8, 9 
i 10 formularza E 126

Częściowa 
akceptacja

Należy wypełnić 
pkt. 8, 9 i 10 

formularza E 126

Akceptacja 

Odpowiedź Brak 
odpowiedzi  

(60 dni) pismo 
ponaglające – 

Załącznik nr 2) 

Brak odpowiedzi (30 dni) 

Należy odesłać 
formularz E 126 do 
instytucji wskazanej 
w pkt.7 formularza, 
wskazując w pkt. 10 

formularza 
przyczynę odmowy 

zwrotu kosztów 

Wypełnianie części B formularza E126 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sposób wypełniania części B formularza E 126: 

 

1. w punkcie 8 – „dołączono rachunki w liczbie” - należy podać liczbę załączonych 

dokumentów, określających żądane stawki, 

2. w punkcie 9 - należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat:  

a) „kwota do zwrotu” - należy wpisać kwotę będącą sumą kosztów udzielonych danej 

osobie świadczeń zdrowotnych oraz kosztów leków, wynikających 

z zaakceptowanych przez oddział rachunków. Kwota ta powinna obejmować: 

 ceny świadczeń, wynikające z umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, zawartej 

pomiędzy danym świadczeniodawcą a NFZ, 

 koszt leków podlegający refundacji.  

 

b) „nie przyznano zwrotu kosztów” - należy zaznaczyć w sytuacji, jeśli z załączonych 

dokumentów oraz obowiązujących przepisów wynika, iż osobie uprawnionej 

na podstawie przepisów o koordynacji nie przysługuje zwrot kosztów, 

 

3. w punkcie 10 - „Uwagi” - w przypadku uznania zasadności zwrotu kosztów, wypełnienie 

tego punktu nie jest obligatoryjne, natomiast w razie odmowy przyznania zwrotu kosztów 

częściowego lub całkowitego, należy zawsze podać uzasadnienie decyzji, 

 

4. w punkcie 11 - „Instytucja miejsca pobytu” - należy wpisać adres instytucji miejsca 

pobytu właściwej ze względu na miejsce udzielenia świadczenia osobie uprawnionej. 

 

Jeden egzemplarz wypełnionego formularza wraz ze wszystkimi załączonymi do niego 

rachunkami, należy odesłać na adres instytucji wskazanej w punkcie 7 formularza. 
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Załącznik nr 1 - Procedura wypełniania części B formularza E 126 

 

Prośba o uzupełnienie dokumentacji przez instytucję właściwą osoby uprawnionej do 

świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji 

 

 

 

 

................................. Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się 

z uprzejmą prośbą o uzupełnienie brakującej dokumentacji do przesłanego formularza 

E 126 � (� - oznaczenie państwa np.: D lub BG) wystawionego Panu/i ................................... 
 (imię i nazwisko) 

urodzonemu/ej w ........................... dnia ................. (numer identyfikacyjny:............................. 
 (miejscowość)         (data ur.) 
zamieszkałemu/ej w ..........................................w celu rozliczenia kosztów świadczeń zgodnie 
 (adres w państwie właściwym) 
z rozporządzeniami wspólnotowymi nr 1408/71 i 574/72. 

Prosimy o przesłanie następujących dokumentów: 

1. ................................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................................. 

w ciągu 60 dni od daty otrzymania pisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Kopia formularza E 126 � (� - np.: S) wystawionego dnia ............................... 
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Załącznik nr 2 - Procedura wypełniania części B formularza E 126 

 

Pismo ponaglające 

 

 

 

 

W nawiązaniu do pisma z dnia ...................................... znak: (nasze pismo znak: 

.............................................................) .............................. Oddział Wojewódzki Narodowego 

Funduszu Zdrowia ponownie zwraca się z prośbą o przesłanie brakującej dokumentacji 

wskazanej w wyżej wymienionym piśmie.  

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w przypadku braku odpowiedzi w ciągu 

30 dni od daty wysłania niniejszego pisma formularz, E 126 � zostanie odesłany bez 

rozpatrzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Pismo w sprawie uzupełnienia brakującej dokumentacji 
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