
 

eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ, powiązany z  
Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU).  
W eWUŚ można sprawdzić status każdej osoby ubezpieczonej oraz 
członków jej rodziny, a także osób uprawnionych  z innego tytułu.  
Z eWUŚ jako narzędzia informatycznego korzystają wszystkie przychodnie i 
szpitale, które mają umowy z NFZ.     
 

 

       Gdzie można sprawdzić swój status w eWUŚ?  

               
 

 
 
 

osobiście w oddziale NFZ w Szczecinie; 
zobacz więcej na  www.nfz-szczecin.pl 

w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta  
- na swoim osobistym koncie 

Sprawdź, jak można je założyć: www.nfz-szczecin.pl/ ZIP  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Jeżeli zostaliście zgłoszeni do ubezpieczenia przez któreś z rodziców, 

jako członkowie rodziny, a w trakcie studiów lub  w okresie wakacji   
podjęliście pracę, to automatycznie straciliście status uprawnionego 
członka rodziny i zostaliście wyrejestrowani z ubezpieczenia rodzica.  

Aby znowu skorzystać z bezpłatnego leczenia, musicie zostać 
ponownie zgłoszeni do ubezpieczenia. Wasze prawo do świadczeń 
wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili Was do 
ubezpieczenia, zmienią pracę i nie zgłoszą Was u nowego pracodawcy. 

 
 
Przypomnijcie im wtedy, aby 
ponownie zgłosili Was do 
ubezpieczenia.  
Wystarczy zgłoszenie przez jednego z 
rodziców, który podlega ubezpieczeniu 
zdrowotnemu w NFZ.  
Jeśli żadne z rodziców nie podlega 
obowiązkowi ubezpieczenia w 
Polsce/w innym kraju UE, lub                
nie ma innego tytułu do świadczeń,  
do ubezpieczenia może  Was zgłosić 
dziadek lub babcia.   

  
Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej, gdy nie jest się 
zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, może się 
wiązać z koniecznością pokrycia rachunków za leczenie. 

Z systemu eWUŚ korzystają wszystkie placówki, które udzielają 
świadczeń na podstawie umowy z NFZ. Pracownik rejestracji w przychodni, 
szpitalu czy w izbie przyjęć sprawdzi w systemie informatycznym, czy w 
danym dniu macie prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Wystarczy do 
tego Wasz numer PESEL i dokument ze zdjęciem potwierdzający 
tożsamość: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.  

Jeśli system eWUŚ nie potwierdzi Waszych uprawnień, a wiecie na 
pewno, że jesteście uprawnieni, możecie złożyć oświadczenie lub okazać 
papierowy dokument potwierdzający ubezpieczenie. Jeśli złożycie 
nieprawdziwe oświadczenie, zostaniecie obciążeni kosztami udzielonych 
Wam świadczeń. Dlatego pamiętajcie: aby mieć prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej w ramach NFZ, musicie być zgłoszeni do ubezpieczenia! 

Jeśli nie macie pewności, czy naprawdę jesteście ubezpieczeni, nie 
powinniście składać oświadczenia. W takiej sytuacji należy sprawdzić swój 
status.  

Jeżeli ukończyliście studia lub zostaliście skreśleni z listy studentów,                         
a jeszcze nie pracujecie lub nie macie innego tytułu do ubezpieczenia,                 
nie martwcie się! Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ 
macie jeszcze przez cztery miesiące! 

 rodzice lub opiekunowie prawni – jako członków rodziny 

 szkoła, szkoła wyższa albo jednostka prowadząca studia 
doktoranckie – pod warunkiem, że uczycie się na terenie RP, nie 
jesteście członkami rodziny osoby ubezpieczonej i złożycie 
oświadczenie, że nie podlegacie obowiązkowemu ubezpieczeniu 
zdrowotnemu z innego tytułu.  

Wasi rodzice lub opiekunowie mogą Was zgłosić do ubezpieczenia jako 
członka rodziny, póki pobieracie naukę, ale nie dłużej niż do ukończenie 26. 
roku życia. Jeżeli ukończyliście już 26 lat i nie macie własnego tytułu do 
ubezpieczenia (praca, działalność gospodarcza), do ubezpieczenia może 
Was zgłosić uczelnia. 


