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KARTA MEDYCZNA 
 

Karta Medyczna (Medical Card) i Karta Wizyt 
Lekarskich  (GP visit card) umozliwia osobom, 

ktorych na to nie stac, na bezplatne korzystanie z 
pewnych serwisow irlandzkiej sluzby zdrowia.  

Karty obejmuje Ciebie, twojego malzonka / zone 
oraz dzieci ponizej 16 r.z. lub uczace sie dziennie    

i pozostajace na Twoim utrzymaniu.    

 

Karta Medyczna i Karta Wizyt Lekarskich  przyznawane przez  
Health Service Executive (HSE). 

3.  Zanies formularz do wybranego le-

karza. Jesli zgodzi sie przyjmowac cie jako 
pacjenta na karte medyczna, podstempluje twoja 
applikacje. 

Jesli 3 lekarzy odmowi ci, udaj sie do loklanego 
biura HSE—przyznaja ci GP. 

 

4. Wyslij formularz i kopie wszystkich              

dokumentow do lokalnego biura ds zdrowia - local 
health office. 

Jesli wysylasz poleconym HSE przysle Ci sms z numrem 
referencyjnym Twojej aplikacji.   

Jak aplikowac? 

Centrum informacji i poradnictwa w zakresie zdrowia  

 Udziela rzetelnej i kulturowo dostosowanej informacji  osobom z 
mniejszosci narodowych korzystajacych ze sluzby zdrowia.  

Oczekiwanie  na  dec yz je  

 Czas wydania decyzji moze sie wahac od kilku 
tygodni do 2-3 miesiecy od wyslania aplikacji. 

 Kiedy otrzymasz numer referencyjny - Reference 
Number—mozesz sprawdzic status swojej ap-
likacji online www.medicalcard.ie. 

 Wypelniajac aplikacje przez  Interent  otrzymasz 
decyzje szybciej- www.medicalcard.ie. 

  Kiedy otrzymasz powiadomienie o przyznaniu Ci 
karty z jej numerem, mozesz juz go uzywac pod-
czas wizyt u lekarza czy w szpitalu.  

 W koncu, HSE przysle ci wlasciwa plastikowa 
karte. 

 

Co mam z rob ic , jes l i         
odmowiono mi  Ka r ty?  

Mozesz poprosic lokalna sekcje ds. Kart Medycznych        

o rewizje decyzji- review. Zwroc wtedy uwage, na 

jakiekolwiek zmiany w twojej sytuacji od momentu 

aplikowania po raz pierwszy. Mozesz sie takze    

odwolac w The Appeals Office. 

 

Podobne tematy:  

Drug payment scheme * Tax relief  *  
Long-term illness scheme *  
European Health Insurance Card 

 Wizyty u lekarza ogolnego (GP) 

 Uslugi i pobyt w szpitalu panstwowym  

 Lekarstwa na recepte (50centow za sztuke— 10euro 
m-cznie na rodzine) 

 Uslugi zw. z macierzynstwem—10e becikowe 

 Niektore uslugi laryngologa i okulisty. 

Jakie uslugi obejmuje Karta Medyczna? 

1.Wez formularz.     

Znajdziesz go w biurze local 
health office lub community 
welfare office, w Cairde lub 
n a  s t r o n i e 
www.medicalcard.ie 

2. Wypelnij formularz 

Jesli zrobisz to przez Internet, Twoja        
aplikacja zostanie rozpatrzona szybciej.  

Jesli otrzymujesz zasilek socjalny, popros 
urzednika by podbil twoja aplikacje. 

Jesli pracujesz, zalacz informacje o swoich 
dochodach (Kopie P60, pay slip lub Tax    
Assessment). 



Jesli jestes tzw. ordinary resident  w Irlandii 
mozesz aplikowac o Karte Medyczna. 

Ordinarily resident - osoba, ktora mieszka /  
zamierza mieszkac w Irlandii przez co najmniej 
rok   i przebywa tu legalnie.  

 

Aby przyznac Ci karte, HSE przeprowadzi        
test zamoznosci - means test. Jest to sposob na 
sparwdzenie ile pieniedzy Ty i Twoj malzonek / 
partner posiadacie tygodniowo.  

HSE wezmie pod uwage twoje dochody i wydatki 
na wynajem mieszkania / hipoteke, dojazdy do 
pracy i opieke nad dziecmi.  

Pod uwage zostanie tez wziety Twoj stan 
zdrowia i Twojej rodziny—jak czesto musisz 
chodzic do lekarza i przyjmowac lekarstwa.  

 

Jesli HSE zdecyduje, ze Twoje dochody sa   
ponizej wymaganego limitu—zostanie Ci 
prznana Karta Medyczna.  

 

Karta Wizyt Lekarskich 

Jesli Twoje dochody sa powyzej pierwszego limitu, 
ale ponizej drugiego—zostanie Ci przyznan Karta 
Wizyt Lekarskich. 

Uprawnia Cie ona do bezplatnych wizyt lekarskich 
oraz pokrywa wizyty i pobyt szpitalu. Czasem                    
szpital moze Cie poprosic o uiszczenie niektorych 
oplat.              

 Pamietaj,  ze musisz zalaczyc dowod 
wszystkich informacji, jakie podajesz  
w formularzu. 

Czy nalezy mi sie Medical Card? Nawet jesli Twoje dochody nie mieszcza sie w limicie, 
moze Ci zostac przyznana Karta.  

 

 

Kategoria 
Wiek 

ponizej 
Wiek 
66-69 

Wiek 
ponizej 

Wiek 
66-69 

Osoba samotna 
mieszkajaca 

sama 

€184 €201.50 €276 €302 

Osoba samotna 
mieszkajaca z 

rodzina 

€164 €173.50 €246 €260 

Malzenstwo / 
os. samotnie 
wychowujaca   

€266.50 €298 €400 €447 

Dodatek na 
kazde z 2 dzieci 

€38 €38 €57 €57 

Dodatek na 3-
cie i kolejne 

dzieci ponizej  
16 rz 

€41 €41 €61.50 €61.50 

Dodatek na 
kazde z 2 dzieci 
powyzej 16 rz -
na utrzymaniu 

€39 €39 €58.50 €58.50 

Dodatek na 3-
cie i kolejne 

dzieci powyzej  
16 rz—na 

€42.50 €42.50 €64 €64 

Lim ity  doc ho do w tygodnio wyc h  

Medical Card          GP Visit 

Wydatki sa bardzo wazne w procesie kwalifikacji na karte 
medyczna. Pamietaj, by zalaczyc dowod wydatkow na 
opieke nad dziecmi, wynajem / hipoteke, dojazdy do 

pracy.  

Gdzie jest wazna Karta Medyczna? 

Karta Medyczna moze byc uzywana jedynie na ter-
enie Irlandii.  

Jesli jedziesz czasowo do innego kraju UE lub 
EEA mozesz sie staraco Europejska Karte Ub-
ezpieczenia Zdrowotnego. Uprawnia ona Cie do         
darmowej panstwowej opieki zdrowotnej, jesli 
zachorujesz, lub ulegniesz wypadkowi w inym 
kraju UE oraz w szwajcarii, Islandii I Norwegii. 
  

Co, jesli zmienie miejsce zamieszkania? 

HSE jest podzielone na rejony administracyjne. Jesli 
mieszkasz np. w Tallagh i przeprowadzisz sie do  
Blanchardstown, musisz aplikowac ponownie i 
zdobyc podpis lekarza z rejonu. Twoja karta bedzie 
wanza przez 3 m-ce od przeprowadzki, musisz to 
zaaranzowac z  Local Health Office w twoim nowym 
rejonie. 
 

Co, jesli moja Karta straci waznosc? 

Niektore karty sa wydawane na okreslona ilosc 
czasu, przewaznie na rok. Data waznosci jest       
umieszczona na karcie.  

Zwykle HSE przesle ci nowy formularz, aby        
sparwdzic, czy nadal jestes uprawniony do Karty      
Medycznej.  


