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TRANSGRANICZNE KORZYSTANIE  
ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI POZASZPITALNEJ 
W PRAWIE UNIJNYM

Marcin Kiełbasa*

Prawo	 pacjenta	 do	 uzyskania	 opieki	 medycznej	
w	innych	państwie	członkowskim	stanowi	zagadnienie,	
które	od	co	najmniej	kilku	lat	jest	przedmiotem	ożywio-
nej	 dyskusji	 na	 forum	 europejskim.	 Mimo	 iż	 sfera	
ochrony	 zdrowia	 stanowi	 jedną	 z	 nowszych	 dziedzin	
polityki	Unii	Europejskiej,	to	odgrywa	ona	coraz	więk-
szą	rolę	w	prawie	UE1.	Najszybciej	rozwija	się	ochrona	
zdrowia	w	aspekcie	ponadgranicznym2,	tzn.	obejmują-
cym	 skorzystanie	 przez	 pacjenta	 z	 jednego	 państwa	
członkowskiego	 (tzw.	 państwa	 członkowskiego	 ubez-
pieczenia)	 ze	 świadczeń	 opieki	 zdrowotnej	 w	 innym	
państwie	 członkowskim	 (państwa	 członkowskiego	
leczenia). 

Istotne znaczenie w zagwarantowaniu praw pacjen-
tów	w	transgranicznej	opiece	zdrowotnej	miało	zastoso-
wanie	 swobody	 świadczenia	 usług	 w	 obszarze	 świad-
czeń	 medycznych.	 Z	 uwagi	 na	 działanie	 tej	 zasady,	
państwa	członkowskie	UE	nie	mają	całkowitej	swobody	
w	 definiowaniu	 i	 organizacji	 swoich	 systemów	 opieki	
zdrowotnej.	 Mówiąc	 wprost	 –	 powinny	 one	 brać	 pod	
uwagę	 okoliczność,	 iż	 pacjenci	 mogą,	 teoretycznie	
w	sposób	co	do	zasady	swobodny,	udać	się	do	 innego	
państwa	 członkowskiego	w	 celu	 uzyskania	 tam	 świad-
czenia	 opieki	 zdrowotnej.	 Państwa	 członkowskie	 jed-
nakże	 mogą,	 pod	 pewnymi	 warunkami,	 wprowadzać	
środki,	 stanowiące	 swoisty	 „hamulec”	 dla	 powyższych	
zasad.	Najistotniejszym	 z	 nich	 jest	 obecnie	możliwość	
wprowadzenia	tzw.	uprzedniej	zgody	na	zwrot	kosztów	
świadczeń	opieki	zdrowotnej	udzielanych	za	granicą.	

Przedstawienie	zasad	ponadgranicznego	korzystania	
z	pozaszpitalnych	świadczeń	opieki	zdrowotnej	podzie-
lono	na	dwie	części.	Niniejszy	artykuł	poświęcony	 jest	
dostępowi	 pacjenta	 do	 ponadgranicznych	 świadczeń	
opieki	 pozaszpitalnej	 (świadczeń	 ambulatoryjnych)	 na	
podstawie	 tzw.	 rozporządzeń	 koordynacyjnych	 Unii	
Europejskiej	oraz	na	podstawie	traktatowych	przepisów	
o	swobodzie	świadczenia	usług,	a	także	dorobku	orzecz-
niczego	 Trybunału	 Sprawiedliwości	 Unii	 Europejskiej	
(zwanego	dalej	również	„TSUE”3	lub	„Trybunałem”).	

W	 kolejnym	 artykule	 zostanie	 zbadany	 dostęp	 do	
ponadgranicznych	 świadczeń	 medycznych,	 zgodnie	
z	dyrektywą	2011/24/UE4,	która	powinna	być	wdrożona	
do	 krajowego	 porządku	 prawnego	 do	 25	 października	
2013 r.

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej  
w innym państwie członkowskim UE  
na podstawie tzw. rozporządzeń koordynacyjnych 

Tradycje	współdziałania	w	świadczeniu	opieki	medycz-
nej	pacjentowi	z	jednego	państwa	członkowskiego	Wspól-
not	Europejskich	na	terenie	innego	państwa	sięgają	pierw-
szej	połowy	lat	pięćdziesiątych.	W	1953	roku	podpisano	
Europejską	 Konwencję	 o	 pomocy	 społecznej	 i	medycz-
nej5,	 zapewniającą	 obywatelom	 państwa-sygnatariusza	
Konwencji	 przebywającym	 na	 terenie	 innego	 państwa	
prawo	 do	 skorzystania	 z	 bezpłatnej	 opieki	 zdrowotnej	
i	pomocy	społecznej6.	W	1958	roku	Rada	EWG	wydała	
dwa	rozporządzenia7	o	zabezpieczeniu	społecznym	pra-
cowników	migrujących	i	pracowników	przygranicznych.	
Jednakże,	dopiero	w	latach	siedemdziesiątych	XX	wieku	
Wspólnota	 Europejska	 zaangażowała	 się	 zdecydowanie	
w	uregulowanie	 zagadnień	 zabezpieczenia	 społecznego	
i	prawa	do	opieki	zdrowotnej	dla	migrujących	pracowni-
ków.	 Przyczyną	 było	 przekonanie,	 iż	 swobodne	 prze-
mieszczanie	 się	 pracowników	 (a	więc	 realizacja	 ekono-
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micznych	 celów	Wspólnoty)	 nie	 będzie	mogło	 w	 pełni	
zaistnieć,	 jeśli	 pracownicy	 nie	 nabiorą	 przekonania,	 że	
mogą	otrzymać	opiekę	medyczną	poza	krajem	pochodze-
nia.	Wskazywano	na	konieczność	poprawy	ochrony	zdro-
wia	pracowników	poprzez	koordynację	krajowych	syste-
mów	 prawa	 socjalnego	 w	 zakresie	 zasad	 swobodnego	
przemieszczania	 się	 obywateli	 państw	 członkowskich	
w	celach	zarobkowych8.	To	upoważnienie	zrealizowane	
zostało	na	podstawie	licznych	aktów	prawnych9. Podsta-
wowe	znaczenie	dla	stworzenia	wspólnotowego	systemu	
zabezpieczenia	społecznego	miały	rozporządzenia	Rady	
–	 1408/71	 i	 574/7210,	 które	 miały	 się	 przyczynić	 do	
powstania	wspólnego	 rynku	 poprzez	 zapewnienie	 prze-
pływu	osób	zachęconych	do	podejmowania	zatrudnienia	
lub	działalności	gospodarczej	w	innych	państwach	człon-
kowskich,	 m.in.	 przez	 eliminację	 ich	 obaw	 o	 utratę	
uprawnień	do	 świadczeń	 socjalnych	we	własnym	kraju.	
Wskazane	 rozporządzenia	 określiły	 zasady	 koordynacji	
dostępności	do	świadczeń	opieki	dentystycznej	i	medycz-
nej,	 zaopatrzenia	w	 leki,	 zwrotu	 części	 kosztów	pobytu	
w szpitalu11.	Celem	powyższych	rozporządzeń	nie	było	
utworzenie	 jednego,	 ponadnarodowego	 systemu	 zabez-
pieczenia	społecznego,	a	jedynie	koordynacja	systemów	
krajowych,	w	tym	w	szczególności	ustanowienie	jednoli-
tych	 reguł	 postępowania	 w	 sytuacjach	 związanych	
z	 podejmowaniem	 pracy	 w	 innym	 państwie	 członkow-
skim,	jej	utratą,	przejściem	na	emeryturę,	oraz	zasad	koli-
zyjnych,	 które	 umożliwiłyby	 niedyskryminacyjne	 trakto-
wanie	 obywateli	 Wspólnoty12.	 Chodziło	 zwłaszcza	
o	 uniknięcie	 sytuacji,	 w	 której	 przemieszczenie	 się	 do	
innego	państwa	członkowskiego	przez	pracownika	migru-
jącego13	oznaczałoby	dla	niego	utratę	praw	do	zabezpie-
czenia	społecznego	wcześniej	nabytych14. 

W	 maju	 2010	 roku	 rozporządzenia	 1408/71	 oraz	
574/72	 zostały	 zastąpione	 –	 odpowiednio	 –	 rozporzą-
dzeniem	 883/2004	 oraz	 rozporządzeniem	 987/200915. 
Pierwsze	 z	 nich	 stanowi,	 że	 osoba	 ubezpieczona	 pod-
czas	 czasowego	 pobytu	 w	 innym	 państwie	 członkow-
skim	 jest	 uprawniona	 do	 zwrotu	 kosztów	 rzeczowych	
świadczeń	 zdrowotnych,	 które	 okażą	 się	 niezbędne	
z	medycznego	punktu	widzenia	w	czasie	pobytu	na	tery-
torium	 innego	państwa	członkowskiego,	uwzględniając	
charakter	 świadczeń	 i	 przewidywany	 czas	 pobytu	 (art.	
19).	Z	kolei	 jego	art.	20	(dawny	art.	22	rozporządzenia	
1408/71)	przewiduje,	iż	ubezpieczony	może	udać	się	do	
innego	 państwa	 członkowskiego16	 w	 celu	 uzyskania	
świadczeń	 rzeczowych	w	czasie	 tego	pobytu	 (na	koszt	
krajowego	 systemu	ubezpieczeń)	 jedynie	po	uzyskaniu	
zezwolenia	właściwej	 instytucji	 krajowej.	Ubezpieczo-
ny,	 który	 uzyskał	 zezwolenie	 właściwej	 instytucji	 na	
udanie	 się	 do	 innego	 państwa	 członkowskiego	w	 celu	
poddania	 się	 leczeniu	 odpowiedniemu	 do	 jego	 stanu,	
otrzymuje	świadczenia	rzeczowe	(oraz	świadczenia	pie-
niężne17)	 udzielane,	 w	 imieniu	 instytucji	 właściwej,	
przez	 instytucję	miejsca	 pobytu,	 zgodnie	 z	 przepisami	
stosowanego	 przez	 nią	 ustawodawstwa,	 tak	 jak	 gdyby	
był	 on	 ubezpieczony	na	mocy	wspomnianego	ustawo-
dawstwa.	Jeśli	chodzi	o	zwrot	kosztów	świadczeń,	roz-
porządzenia	 koordynacyjne	 przewidziały18,	 iż	 świad-

czenia	 udzielane	 przez	 instytucję	 państwa	 członkow-
skiego	w	 imieniu	 instytucji	 innego	 państwa	 członkow-
skiego	na	podstawie	tych	przepisów	podlegają	pełnemu	
zwrotowi. 

Zezwolenie	 zostaje	 wydane,	 jeżeli	 przedmiotowe	
leczenie	 należy	 do	 świadczeń	 przewidzianych	 przez	
ustawodawstwo	 państwa	 członkowskiego,	 w	 którym	
zainteresowany	ma	miejsce	zamieszkania,	oraz	jeżeli	nie	
może	 on	 uzyskać	 takiego	 leczenia	w	 kraju	w	 terminie	
uzasadnionym	z	medycznego	punktu	widzenia,	z	uwzględ-
nieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz prawdopo-
dobnego	przebiegu	choroby	(art.	20	ust.	2	rozporządze-
nia	883/2004,	powtarzający	brzmienie	art.	22	rozporzą-
dzenia 1408/71).

Próba złagodzenia wymogów rozporządzeń 
koordynacyjnych przez ETS

Niejasne	 sformułowanie	 przesłanek,	 na	 podstawie	
których	nie	można	odmówić	zezwolenia,	stanowi,	para-
doksalnie,	 bezpośrednią	 odpowiedź	 unijnego	 ustawo-
dawcy	na	próbę	 rozszerzenia	zakresu	przedmiotowego	
i	 podmiotowego	 artykułu	 22	 rozporządzenia	 1408/71	
przez	 orzecznictwo	 Trybunału	 Sprawiedliwości19. ETS 
podjął	 taką	 próbę	 w	 szczególności	 w	 dwóch	 orzecze-
niach w sprawach Pierik I20 oraz Pierik II21.	Dotyczyły	
one	wniosku,	skierowanego	przez	obywatelkę	Holandii,	
o	zwrot	kosztów	leczenia	w	Niemczech.	

Trybunał	 w	 przedmiotowych	 orzeczeniach	 rozsze-
rzył	zakres	podmiotowy	rozporządzenia	1408/71,	stwier-
dzając,	 iż	 pojęcie	 „pracownik”,	 do	 którego	 odnosił	 się	
art.	1	 (a)	 tego	rozporządzenia,	powinno	być	 interpreto-
wane	w	sposób	rozszerzający	i	obejmować	„jakąkolwiek	
osobę,	 ubezpieczoną	 na	 podstawie	 przepisów	 o	 ubez-
pieczeniach	 społecznych	 w	 jednym	 lub	 więcej	 Pań-
stwach	Członkowskich,	 niezależnie	od	 tego	 czy	wyko-
nuje	ona	działalność	zawodową	lub	handlową,	czy	też	
takiej	działalności	nie	wykonuje”22. 

Problematyczne	pozostawało	również	to,	czy	państwa	
członkowskie	mogą	 odmówić	 zezwolenia	 na	 uzyskanie	
świadczenia	 opieki	 zdrowotnej	 za	 granicą,	 w	 wypadku	
gdy	dane	świadczenie	nie	wchodziło	w	skład	świadczeń	
objętych	krajowym	systemem	opieki	zdrowotnej.	Wątpli-
wość	wynikała	z	faktu,	iż	w	pierwotnym	tekście	rozporzą-
dzenia	 1408/71	 brak	 było	 jakiejkolwiek	 normy	 w	 tym	
zakresie.	 Również	w	 tym	przypadku	Trybunał	 stanął	 po	
stronie	 pacjentów,	 wskazując,	 iż	 wtedy	 gdy	 wszystkie	
pozostałe	warunki	dla	udzielenia	zezwolenia	są	spełnio-
ne,	 to	odpowiednia	 instytucja	krajowa	zobowiązana	 jest	
nie	odmawiać	zezwolenia,	nawet	gdy	dane	świadczenie	
nie	podlega	zwrotowi	według	prawa	krajowego23.

Reakcja państw członkowskich 

Powyższa	wykładnia	Trybunału	naruszała	niewątpli-
wie	swobodę	poszczególnych	państw	członkowskich	do	
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określenia	zakresu	finansowania	świadczeń	opieki	zdro-
wotnej,	 pokrywanej	 przez	 ich	 systemy24.	Wywołało	 to	
ich	zdecydowaną	reakcję,	która	doprowadziła	do	przyję-
cia	przepisów,	zmieniających	niejasne	normy	rozporzą-
dzenia	 1408/71.	 W	 szczególności,	 w	 rozporządzeniu	
Rady	 2793/8125	 wyjaśniono,	 iż	 obowiązek	 udzielenia	
zezwolenia	na	udanie	się	do	innego	państwa	członkow-
skiego	Wspólnoty,	aby	uzyskać	tam	świadczenie	opieki	
zdrowotnej,	istniał	jedynie	w	przypadku,	gdy	dane	spo-
soby	 leczenia	 figurowały	wśród	świadczeń	przewidzia-
nych	przez	ustawodawstwo	danego	(wysyłającego)	pań-
stwa	członkowskiego.

W	 ten	 sposób	 państwa	 członkowskie	 zamierzały	
położyć	kres	linii	orzeczniczej,	wypracowanej	przez	ETS	
w	orzeczeniach	w	sprawach	Pierik	I	i	Pierik	II,	potwier-
dzając,	iż	zagadnienie	zwrotu	kosztów	świadczeń	opieki	
zdrowotnej,	 poniesionych	 przez	 osobę	 ubezpieczoną	
w	 poszczególnych	 państwach	 członkowskich,	 stanowi	
kwestię	ich	wyłącznej	kompetencji.	„Otwarte”	stanowi-
sko	 Trybunału	 Sprawiedliwości	 było	 przez	 państwa	
członkowskie	 uważane	 za	 czynnik	 mogący	 spowodo-
wać	 zakwestionowanie	 swoistego	 kompromisu	 pomię-
dzy	interesami	pacjentów	w	ponadgranicznym	korzysta-
niu	 z	 opieki	 zdrowotnej,	 a	 koniecznością	 utrzymania	
równowagi	 finansowej	 krajowych	 systemów	 medycz-
nych,	przewidzianego	w	rozporządzeniach	o	koordyna-
cji	 systemów	 zabezpieczenia	 społecznego26,	 a	 więc	
przepisów,	które	-	przewidując,	iż	swoboda	przemiesz-
czania	się	w	celu	skorzystania	ze	świadczenia	medycz-
nego podlega uprzedniemu udzieleniu stosownego 
zezwolenia	-	przyznawały	„ostatnie	słowo”	w	tym	zakre-
sie	 odpowiednim	 instytucjom	 krajowym27. Jednocze-
śnie,	 jak	 słusznie	wskazał	A.	Dawes28,	 państwa	 człon-
kowskie,	choć	ogólnie	były	bardzo	niechętne	zastosowa-
niu	przez	Trybunał	przepisów	o	swobodnym	przepływie	
usług	do	świadczenia	opieki	zdrowotnej29,	nie	potrafiły,	
jak	w	przypadku	orzeczeń	w	sprawach	Pierik	I	i	II,	sku-
tecznie	 współdziałać	 przeciwko	 niekorzystnemu	 dla	
nich	kierunkowi	orzecznictwa	ETS.	Jak	zauważył	autor,	
gdyby	 istniała	 rzeczywista	 wola	 polityczna,	 być	 może	
Trybunał	okazałby	się	bardziej	powściągliwy	w	rozwija-
niu	 linii	 orzeczniczej	 sprzyjającej	 tej	 swobodzie	 rynku	
wewnętrznego.	

Dostęp do ambulatoryjnych świadczeń opieki 
zdrowotnej w innym państwie członkowskim UE  
na podstawie zastosowania przepisów o swobodzie 
świadczenia usług 

Świadczenia zdrowotne jako „usługi” w rozumieniu 
prawa Unii Europejskiej 

Analiza	 rozporządzeń	 koordynacyjnych	 stanowi	
obecnie	jedynie	część	spektrum	rozwiązań,	dotyczących	
indywidualnych	 uprawnień	 pacjentów	 do	 uzyskania	
dostępu	do	świadczeń	opieki	zdrowotnej	w	innym	pań-
stwie Unii Europejskiej30.	Od	końca	lat	dziewięćdziesią-
tych	 XX	w.	 na	 kwestię	 przemieszczania	 się	 pacjentów	

patrzono	 bowiem	 także	 przez	 pryzmat	 traktatowych	
przepisów	 o	 swobodzie	 przepływu	 towarów,	 a	 przede	
wszystkim	 –	 o	 swobodzie	 świadczenia	 usług.	 Było	 to	
zresztą	elementem	szerszego	procesu,	w	którym	aktyw-
ność	 orzecznicza	 Europejskiego	 Trybunału	 Sprawiedli-
wości	doprowadziła	do	stopniowego	rozszerzania	zakre-
su	swobód	rynku	wewnętrznego,	wzmacniając	przy	tym	
znacznie	pozycję	pacjentów.	Niektórzy	przedstawiciele	
doktryny	 wskazują	 wręcz,	 że	 interwencja	 Trybunału	
przyczyniła	się	do	wyartykułowania	nowego	uprawnie-
nia	 obywateli	Unii	 Europejskiej	 –	 do	 uzyskania	 świad-
czeń	 medycznych	 odpowiedniej	 jakości	 w	 odpowied-
nim	czasie,	którego	podstawą	prawną	miałby	być	art.	35	
Karty	praw	podstawowych31. 

Orzecznictwo	 ETS	 odegrało	 istotną	 rolę	 w	 uznaniu	
świadczenia	zdrowotnego	jako	świadczenia	usługi.	Try-
bunał,	rozszerzając	zastosowanie	przepływu	usług	(„fun-
damentalnej”	swobody	rynku	wewnętrznego	UE)	na	zagad-
nienia	związane	z	opieką	medyczną,	zwrócił	uwagę,	że	
usługi	to	świadczenia	wykonywane	„zwykle	za	wynagro-
dzeniem”.	 Jak	 podkreślił	 on	 w	 orzeczeniu	 w	 sprawie	
Humbel,	 to	 właśnie	 istnienie	 elementu	 „wynagrodze-
nia”,	którego	„niezbędną cechą jest okoliczność, iż sta-
nowi ono zapłatę za daną usługę”32,	 stanowi	 najistot-
niejszy	 czynnik	 uznania	 danej	 czynności	 za	 usługę	
w rozumieniu Traktatu.

Świadczenia opieki zdrowotnej jako „usługi” 
w rozumieniu Traktatu

Wskazana	reguła,	dotycząca	usług,	znajduje	również	
zastosowanie	w	odniesieniu	do	świadczeń	opieki	zdro-
wotnej,	 mimo	 ich	 szczególnego	 charakteru33.	 Tytułem	
wstępu	 do	 przedmiotowych	 rozważań	 należy	 przypo-
mnieć,	 że	 stwierdzenie	 Rzecznika	 Generalnego	 Carla	
Otto	Lenza	z	opinii	w	sprawie	Ian	Cowan34,	iż	„turystyka 
medyczna, czyli przemieszczanie się osób wewnątrz 
Wspólnoty z wyłącznym zamiarem korzystania z bar-
dziej dogodnej opieki socjalnej, nie jest jednym z celów 
Wspólnoty przewidzianych w Traktacie”,	straciło	już	na	
aktualności.

Trybunał	 po	 raz	 pierwszy	 odniósł	 się	 do	 pojęcia	
„usług”	 rozumianych	 traktatowo	 w	 kontekście	 opieki	
zdrowotnej	w	orzeczeniu	dotyczącym	połączonych	spraw	
Luisi	 i	 Carbone35.	 Trybunał	 Sprawiedliwości	 uznał,	 że	
swoboda świadczenia usług obejmuje swobodę odbior-
ców usług do udania się do innego Państwa Członkow-
skiego UE, aby tam otrzymać świadczenie usługi(…), 
a	 także	 to,	 że	 turyści, osoby otrzymujące świadczenia 
zdrowotne oraz osoby podróżujące w celach edukacyj-
nych i służbowych, są uważane za odbiorców usług36 Tak 
więc	swoboda	świadczenia	usług	oznacza	dla	usługobior-
ców,	 w	 tym	 dla	 osób,	 które	 poddają	 się	 zabiegom	
medycznym,	możliwość	swobodnego	udania	się	do	inne-
go	państwa	członkowskiego	w	celu	 skorzystania	z	nich,	
bez	 napotykania	 nieuzasadnionych	 ograniczeń.	 W	 ten	
sposób	ETS	po	raz	pierwszy	tak	wyraźnie	uznał	zastoso-
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wanie	fundamentalnej	zasady	swobody	przepływu	usług	
w	stosunku	do	usług	(świadczeń)	medycznych.	

Stanowisko	 to	 Trybunał	 potwierdził	 w	 orzeczeniu	
w sprawie Grogan37.	 Trybunał	 skonstatował	w	 nim,	 iż	
zabieg	 przerwania	 ciąży,	 jako	 legalnie	 wykonywany	
w	 kilku	 państwach	 członkowskich,	 stanowi	 czynność	
medyczną,	 która	 jest	 zwykle	 świadczona	 za	 wynagro-
dzeniem	 i	może	być	wykonywana	 jako	część	zawodo-
wej	działalności,	a	także	uznał,	iż	medyczne	przerwanie	
ciąży,	wykonywane	zgodnie	z	prawem	państwa	człon-
kowskiego,	stanowi	usługę38,	oraz	potwierdził,	że	świad-
czenia	medyczne	mają	charakter	gospodarczy	i	są	usłu-
gą	 w	 rozumieniu	 Traktatu	 ustanawiającego	Wspólnotę	
Europejską	(TWE).	

Następnie,	w	orzeczeniu	w	sprawie	Sodemare39,	Try-
bunał	 orzekł,	 że	 ówczesne	 art.	 52	 i	 58	 TWE	 (obecnie	 
art.	59	i	65	Traktatu	o	funkcjonowaniu	Unii	Europejskiej	
-	TFUE)	nie	zakazywały	państwu	członkowskiemu	udzie-
lania	 zezwolenia	 jedynie	 prywatnym	 operatorom	 nie-
działającym	w	celu	osiągnięcia	zysku	na	uczestniczenie	
w	 jego	 systemie	 zabezpieczenia	 społecznego,	 poprzez	
zawieranie	umów,	uprawniających	ich	do	zwrotu	przez	
władze	 publiczne	 kosztów	 świadczenia	 usług	medycz-
nych40.	Z	kolei	w	orzeczeniu	w	sprawie	Duphar41	Try-
bunał	 uznał,	 iż	 prawo	 wspólnotowe	 nie	 pozbawia	
państw	członkowskich	prawa	do	organizacji	krajowych	
systemów	zabezpieczenia	społecznego	oraz	do	uchwa-
lania	przepisów,	które	służą	utrzymaniu	finansowej	rów-
nowagi	systemów	ubezpieczenia.	ETS	uznał	możliwość	
odmówienia	 ubezpieczonemu	 dokonania	 refundacji	
kosztów	zakupu	produktu	leczniczego,	pod	warunkiem	
że	 odmowa	 taka	 jest	 oparta	 na	 kryteriach,	 które	 są	
zobiektywizowane	 i	 sprawdzalne	 -	 jak	 np.	 istnienie	 na	
rynku	produktów	mniej	kosztownych	dających	ten	sam	
efekt	terapeutyczny42.

W	ślad	za	orzeczeniami	w	sprawach	Luisi	i	Carbone,	
Grogan	 oraz	 Sodemare	 ETS	wydał	 przełomowe	wyroki	
w	sprawie	Decker43 oraz w sprawie Kohll44. 

Trybunał,	orzekając	w	tych	sprawach,	przyjął	pogląd	
zaprezentowany	 przez	 Rzecznika	 Generalnego	 (AG)	 
G.	Tesauro	w	opinii	do	obu	powyższych	spraw.	Rzecz-
nik	 zauważył,	 że „stanowisko Trybunału, iż „prawo 
wspólnotowe nie umniejsza uprawnień Państw Człon-
kowskich do zorganizowania przez nie swoich syste-
mów zabezpieczenia społecznego”45 w żaden sposób 
nie oznacza, iż obszar dotyczący zabezpieczenia spo-
łecznego stanowi wyspę pozostającą poza zasięgiem 
prawa wspólnotowego, i że, jako konsekwencja, wszyst-
kie przepisy krajowe dotyczące zabezpieczenia społecz-
nego mają pozostać poza jego zasięgiem”. 

Inspirowane	 powyższym	 stanowiskiem	 orzeczenia	
w	sprawach	Decker	oraz	Kohll,	wydane	przez	Trybunał	
w	1998	roku,	umożliwiły	osobom	ubezpieczonym	zwrot	
kosztów	 leczenia	 i	 zakupu	 wyrobów	 medycznych,	
w	 sytuacji,	 gdy	 rozporządzenie	 1408/71	nie	 przewidy-
wało	takiego	uprawnienia46.	Warto	również	zauważyć,	
iż	 uznanie	 usług	medycznych	 za	 usługi	 w	 rozumieniu	

prawa	 wspólnotowego	 spowodowało	 wyodrębnienie	
w	orzecznictwie	ETS	problematyki	leczenia	ambulatoryj-
nego (extramural),	leczenia	wymagającego	hospitalizacji	
(intramural)	 oraz	 sprecyzowania	zasad	 refundacji	 kosz-
tów,	w	tym	kosztów	niemedycznych47. 

W	sprawie	Decker	 branżowa	Kasa	Chorych	w	 Luk-
semburgu	odmówiła	refundacji	kosztów	zakupu	w	Belgii	
okularów,	na	które	pacjent	ten	otrzymał	receptę	od	kra-
jowego	okulisty.	Powodem	odmowy	było	nieuzyskanie	
przez	świadczeniobiorcę	wcześniejszej	zgody.	Trybunał	
uznał,	że	art.	28	 i	30	TWE	(obecnie	art.	34	 i	36	TFUE)	
wykluczają	 stosowanie	 przepisów	krajowych,	 na	mocy	
których	instytucja	zabezpieczenia	społecznego	państwa	
członkowskiego	odmawia	ubezpieczonemu	zwrotu	zry-
czałtowanych	kosztów	zakupu	pary	okularów	od	optyka	
mającego	siedzibę	w	innym	państwie	członkowskim,	na	
podstawie,	iż	uprzednia	zgoda	jest	wymagana	dla	zaku-
pu	 jakiegokolwiek	 wyrobu	 medycznego	 za	 granicą48. 
Wymóg	 ten	 stanowi	przeszkodę	dla	 swobodnego	prze-
pływu	towarów.

W	drugim	z	powyżej	wskazanych	wyroków	–	w	spra-
wie	Kohll	–	Trybunał	poruszył	z	kolei	kwestię	zgodności	
wymogu	 uzyskania	 uprzedniej	 zgody	 na	 leczenie	
pozaszpitalne	(ambulatoryjne)	z	art.	59	i	60	TWE	(obec-
nie	 art.	 56	 i	 57	 TFUE).	 Luksemburskie	 Stowarzyszenie	
Kas	 Chorych	 odmówiło	 swojemu	 ubezpieczonemu	
udzielenia	zezwolenia	na	skorzystanie	przez	jego	mało-
letnią	córkę	z	leczenia	u	ortodonty	w	Niemczech,	z	uza-
sadnieniem,	 iż	świadczenie	nie	było	„nagląco	koniecz-
ne”	i	że	mogło	zostać	udzielone	w	Luksemburgu.	

Orzekając	w	postępowaniu	prejudycjalnym,	Trybunał	
potwierdził,	 iż	 świadczenie	w	postaci	 leczenia	wykony-
wanego	przez	ortodontę	posiadającego	siedzibę	w	innym	
państwie	 członkowskim,	poza	 jakąkolwiek	 infrastrukturą	
szpitalną,	jest	usługą	w	rozumieniu	art.	60	TWE	(obecnie	
art.	57	TFUE).	ETS	przywołał	 także	 swoje	orzecznictwo,	
wskazując,	iż	art.	59	Traktatu	wyklucza	stosowanie	prze-
pisów	 krajowych,	 w	 wyniku	 których	 świadczenie	 usług	
pomiędzy	państwami	członkowskimi	 jest	 trudniejsze	niż	
świadczenie	 ich	 jedynie	w	obrębie	 jednego	z	państw49. 
Oceniając	w	powyższym	świetle	luksemburskie	przepisy,	
Trybunał	uznał,	iż	choć	nie	pozbawiają	one	ubezpieczo-
nych	 możliwości	 zwrócenia	 się	 do	 świadczeniodawcy	
z	 innego	kraju	UE,	 to	 jednak	uzależniają	zwrot	kosztów	
poniesionych	w	tym	państwie	członkowskim	od	uzyska-
nia	wcześniejszej	zgody	i	odmawiają	zwrotu	ubezpieczo-
nym,	którzy	nie	uzyskali	takiej	zgody.	Koszty	poniesione	
w	państwie	ubezpieczenia	nie	podlegają	zaś	obowiązko-
wi	 uzyskania	 takiej	 zgody.	 W	 rezultacie,	 takie	 zasady	
zniechęcają	 ubezpieczonych	 do	 wyboru	 świadczenio-
dawców	usług	medycznych	mających	siedzibę	w	innych	
państwach	członkowskich	i	stanowią	–	dla	nich	i	dla	ich	
pacjentów,	przeszkodę	w	swobodzie	świadczenia	usług50. 
Zdaniem	Trybunału	przepisy	te	będą	w	zgodzie	z	prawem	
wspólnotowym,	tylko	jeśli	da	się	je	obiektywnie	uzasad-
nić,	przy	czym	cele	o	czysto	ekonomicznym	charakterze	
nie	mogą	stanowić	przeszkody	dla	swobody	świadczenia	
usług51. 
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Rząd	 Luksemburga	 przywołał	 także	 argument,	 iż	
ograniczenie	swobód	traktatowych	może	być	uzasadnio-
ne	ochroną	zdrowia	populacji.	ETS	co	do	zasady	zaak-
ceptował	 ten	pogląd,	wskazując	 jednak,	 iż	nie	 stanowi	
on	 powodu,	 aby	 państwa	 członkowskie	 wyłączyły	
publiczny	sektor	usług	medycznych	spod	zastosowania	
zasady	swobodnego	przepływu52,	ponieważ	także	leka-
rze	 praktykujący	w	 innych	 państwach	 dają	 takie	 same	
gwarancje,	jak	ci	z	siedzibą	na	terytorium	krajowym.	

ETS	 przypomniał	 również,	 iż	 Traktat	 pozwala	 pań-
stwom	członkowskim	ograniczyć	swobodę	świadczenia	
usług	 medycznych	 i	 szpitalnych	 w	 takim	 zakresie,	
w	 jakim	 utrzymanie	 obiektu	 leczniczego	 lub	 usługi	
medycznej	 na	 krajowym	 terytorium	 jest	 niezbędne	 dla	
zdrowia	publicznego,	a	nawet	dla	przetrwania	popula-
cji53.	Trybunał	skonstatował	jednak,	iż	w	przedmiotowej	
sprawie	takich	okoliczności	nie	wykazano.	

W	związku	z	powyższym,	Trybunał	uznał,	że	art.	59	
i	60	Traktatu	(obecnie	art.	56	i	57	TFUE)	zakazują	istnie-
nia	krajowych	przepisów,	według	których	zwrot	kosztów	
leczenia	dentystycznego,	świadczonego	przez	ortodontę	
z	 siedzibą	w	 innym	państwie	 członkowskim,	 jest	 uwa-
runkowany	uzyskaniem	zgody	instytucji	zabezpieczenia	
społecznego	właściwej	dla	kraju	ubezpieczonego.	Zatem	
wymóg	uzyskania	zgody	na	udanie	 się	do	 innego	pań-
stwa	 członkowskiego	 w	 celu	 uzyskania	 świadczenia	
w	warunkach	ambulatoryjnych	stanowi	naruszenie	swo-
bód	traktatowych	i	jest	zakazany.

Podsumowując	powyższe	rozważania,	wskazać	nale-
ży,	iż	w	orzeczeniu	Kohll	(wraz	z	orzeczeniem	w	spra-
wie	 Decker)	 Trybunał	 ustanowił	 alternatywny	 wobec	
rozporządzenia	 1408/71	 system	 uzyskiwania	 zwrotu	
kosztów	leczenia,	zakupu	wyrobów	medycznych	i	pro-
duktów	 leczniczych	w	 innym	 państwie	 członkowskim.	
Ponadto	 ETS,	 odnosząc	 się	 do	 dychotomii	 pomiędzy	
transgranicznymi	świadczeniami	szpitalnymi	i	pozaszpi-
talnymi	(ambulatoryjnymi),	zakazał,	co	do	zasady,	uza-
leżniania	możliwości	 skorzystania	 przez	 pacjenta	 z	 tej	
drugiej	 kategorii	 świadczeń	 od	 uzyskania	 uprzedniej	
zgody	 państwa	 członkowskiego,	 w	 którym	 pacjent	 ten	
jest	ubezpieczony.	Stanowisko	ETS	należy	ocenić	pozy-
tywnie.	 Wydaje	 się	 bowiem,	 iż	 z	 uwagi	 na	 strukturę	
zwrotu	 kosztów	 takich	 świadczeń54 (pacjent musi naj-
pierw	je	ponieść,	a	potem	starać	się	o	zwrot	od	swojego	
krajowego	 ubezpieczyciela)	 oraz	 na	 naturalne	 bariery	
(w	postaci	odmienności	językowej,	konieczności	dojaz-
du	do	zagranicznego	ośrodka,	 rozstania	z	 rodziną	etc.)	
ryzyko,	że	pacjenci	będą	korzystać	z	 takich	świadczeń	
w	pochopny	sposób	jest	niewielkie.	Warto	też	pamiętać,	
iż	 koszty	 świadczeń	 ambulatoryjnych	 są	 co	 do	 zasady	
niższe	 od	 szpitalnych,	 zaś	 ruch	 pacjentów,	 chcących	
skorzystać	z	takich	usług	nie	będzie	się	odbywał	jedno-
kierunkowo,	przybywający	do	danego	kraju	zagraniczni	
pacjenci	również	uiszczą	opłaty,	które	następnie	pośred-
nio	 –	 np.	 w	 postaci	 podatków,	 czy	 różnego	 rodzaju	
opłat,	 wrócą	 do	 budżetu	 takiego	 państwa.	 Ewentualny	
wzrost	ilości	refundowanych	przez	dane	państwo	człon-
kowskie	 zabiegów	 (będący	 skutkiem	 braku	 przeszkód	

w	postaci	konieczności	uzyskania	uprzedniej	zgody)	nie	
odbije	się	zatem	niekorzystnie	na	jego	budżecie.

Ponadto	 Trybunał,	 orzekając	 w	 sprawach	 Geraets-
-Smits/Peerbooms55	 i	Müller-Fauré/Van	Riet56,	dotyczą-
cych	holenderskiego	systemu	zabezpieczenia	społeczne-
go,	a	więc	systemu	świadczeń	rzeczowych,	stwierdził,	iż	
swobodny	dostęp	do	świadczeń	ambulatoryjnych	rozcią-
ga	się	także	na	usługi	wymagające	hospitalizacji,	wyraź-
nie	 podkreślając,	 że	 zgodnie	 z	 utrwalonym	 orzecznic-
twem	działalność	medyczna	mieści	się	w	zakresie	art.	50	
TWE	 (obecny	 art.	 57	 TFUE)	 i	 nie	 ma	 przy	 tym	 nawet	
potrzeby	 rozróżnienia	 pomiędzy	 opieką	 zapewnianą	
w	 środowisku	 szpitalnym,	 a	 opieką	 zapewnianą	 poza	
nim57.	Rozszerzając	w	ten	sposób	katalog	praw	pacjen-
tów	 na	 pierwszą	 z	 tych	 kategorii	 usług	 medycznych,	
Trybunał	zastrzegł	jednakże,	iż	ze	względu	na	charakter	
tych	usług	(w	szczególności	ich	koszty,	konieczność	pla-
nowania,	utrzymania	struktury	szpitalnej	w	danym	pań-
stwie	członkowskim	etc.)	system	uprzedniej	zgody	może	
być	obiektywnie	uzasadniony58.

Powody mogące usprawiedliwić środki krajowe, 
naruszające swobodę przepływu pozaszpitalnych 
(ambulatoryjnych) usług medycznych

Jak	 wskazano,	 środki	 krajowe,	 o	 których	 mowa	
w	orzeczeniach	ETS	w	sprawach	Kohll	i	Decker,	w	tym	
w	szczególności	wymóg	uprzedniej	zgody	(zezwolenia)	
na	uzyskanie	ponadgranicznego	świadczenia	pozaszpi-
talnego	(ambulatoryjnego),	ograniczają	swobodny	prze-
pływ	 na	 rynku	 wewnętrznym.	 Konieczne	 jest	 jednak	
sprawdzenie,	 czy	mogą	 one	 zostać	 uznane	 za	 zgodne	
z	unijnym	porządkiem	prawnym.	Należy	najpierw	usta-
lić,	 czy	chodzi	w	 tym	wypadku	o	 środki	o	charakterze	
dyskryminacyjnym	 czy	może	 o	 środki	 stosowane	 rów-
nież	 w	 odniesieniu	 do	 podobnych	 produktów	 krajo-
wych.	Te	pierwsze	można	bowiem	zasadniczo	uznać	za	
dopuszczalne	w	stosunku	do	swobodnego	świadczenia	
usług	na	rynku	wewnętrznym	jedynie	w	przypadku,	gdy	
uzasadnione	są	względami	porządku	publicznego,	bez-
pieczeństwa	publicznego	lub	zdrowia	publicznego59;	te	
drugie	zaś	są	uzasadnione	również	z	uwagi	na	istnienie	
wymogów	imperatywnych.	

W	odniesieniu	do	środków	krajowych,	które	uzależ-
niały	skorzystanie	z	ponadgranicznych	świadczeń	opieki	
zdrowotnej	 bądź	 z	 możliwości	 nabycia	 wyrobów	
medycznych	w	 innym	 państwie	 członkowskim	Wspól-
noty	(Unii)	Europejskiej	od	uzyskania	uprzedniego	zezwo-
lenia,	państwa	członkowskie	wywodziły	np.	w	 sprawie	
Kohll,	że	ewentualne	ograniczenia	spowodowane	przez	
te	 środki	 krajowe,	 były	 usprawiedliwione	 zarówno	
względami	ochrony	zdrowia	(a	więc	przez	jeden	z	wyjąt-
ków	traktatowych),	 jak	i	koniecznością	realizacji	celów	
dotyczących	 ochrony	 równowagi	 finansowego	 systemu	
ochrony	zdrowia	 (a	więc	przyczyną	o	charakterze	eko-
nomicznym).	
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Trybunał	 przyznał,	 iż	 przepisy,	 które	 nakładają,	 dla	
celów	 wykonywania	 danej	 działalności,	 obowiązek	
zamieszkania	lub	posiadania	siedziby	przez	usługodaw-
cę	lub	które	wprowadzają	podobną	ukrytą	dyskrymina-
cję,	 zniechęcając	 do	 swobodnego	 świadczenia	 usług,	
mogą	 być	 usprawiedliwione	 ze	względu	 na	 przyczyny	
interesu	ogólnego,	w	zakresie,	w	jakim	chodzi	o	wyma-
gania	 nałożone	 na	 wszystkich,	 którzy	 wykonują	 daną	
działalność	na	terytorium	krajowym,	nie	wywołując	for-
malnie	żadnej	dyskryminacji60. 

Natomiast	co	do	środków,	takich	jak	oceniane	przez	
Trybunał	w	sprawie	Kohll,	które	nie	obejmują	dyskrymi-
nacji	 formalnej	na	podstawie	narodowości	 lub	państwa	
pochodzenia	świadczenia	ani	nie	przewidują	(a	przynaj-
mniej	 nie	 bezpośrednio)	 odrębnego	 reżimu	 dla	 świad-
czeniodawców	 mających	 siedzibę	 w	 innym	 państwie	
członkowskim,	należy	zbadać,	czy	uzależniając	korzyść	
ekonomiczną	 od	 spełnienia	 warunku,	 aby	 beneficjent	
usługi	skorzystał	ze	świadczenia	usługodawcy	mającego	
siedzibę	 na	 terytorium	 krajowym,	 nie	 wpływają	 w	 ten	
sposób	 na	 swobodę	wyboru	 tegoż	 beneficjenta.	 Co	 za	
tym	idzie,	czy	takie	środki	można	uznać	za	usprawiedli-
wione,	 tylko	jeżeli	są	uzasadnione	względami	z	art.	52	
ust.	1	TFUE	czy	też	również	w	innych	przypadkach.

Jak	wskazał	Rzecznik	Generalny	G.	Tesauro,	poprzed-
nie	wyroki	Trybunału	dotyczące	analogicznych	sytuacji	
statuują	 różne	 rozwiązania61.	 W	 obliczu	 istniejących	
wątpliwości,	Rzecznik,	oceniając	orzecznictwo	dotyczą-
ce	wymogu	rezydencji	 i	uznając	za	stosowne	odniesie-
nie	się	do	sprawy	Bachmann,	zaproponował	Trybunało-
wi,	aby	uznać	za	dyskryminacyjne	tylko	te	środki,	które	
wprowadzałyby	 bezpośrednio	 nierówność	 w	 traktowa-
niu	 świadczeniodawców	 mających	 siedzibę	 w	 danym	
państwie	członkowskim	i	tych,	którzy	jej	nie	mają,	uzna-
jąc	 równocześnie	 za	 „nie	 mającą	 dyskryminacyjnego	
charakteru	 normę,	 która	 nie	 przewiduje,	 przynajmniej	
formalnie	i	bezpośrednio,	odrębnego	reżimu	dla	świad-
czeniodawców,	 mających	 siedzibę	 w	 innym	 państwie	
członkowskim”62. 

Trybunał,	co	warto	zauważyć,	nie	odniósł	się	do	tej	
kwestii	 w	 orzeczeniu	 Kohll.	 Jednakże,	 przyjmując	 „po	
cichu”	 opinię	 Rzecznika	 Generalnego	 i	 stanowiąc,	 iż	
oceniany	środek	krajowy	należy	uznać	zarówno	w	zakre-
sie	produktów,	jak	i	usług	medycznych	za	środek	stoso-
wany	do	podobnych	produktów	/	usług	krajowych,	ETS	
w	sprawie	Kohll	wziął	pod	uwagę	wszystkie	wymogi,	na	
które	powołały	się	państwa	członkowskie,	uzasadniając	
omawiane	środki,	naruszające	zasady	swobodnego	prze-
pływu	usług	(i	towarów)	na	rynku	wewnętrznym.	W	tym	
konkretnym	przypadku,	nie	przychylił	się	jednak	do	sta-
nowiska	państw	członkowskich.	

Ochrona zdrowia 

Wśród	 najistotniejszych	 celów	 wprowadzenia	 obo-
wiązku	 uprzedniej	 zgody	 (zezwolenia)	 za	 szczególnie	

uzasadnione	uznaje	się	zagwarantowanie	ochrony	zdro-
wia publicznego. 

Cel	ten	nie	rodzi	szczególnych	problemów	w	odnie-
sieniu	 do	 ewentualnego	 dyskryminacyjnego	 charakteru	
ocenianych	 środków	krajowych,	 ponieważ	 sam	Traktat	
mówi	o	nich	w	art.	36	i	52.	Nie	można	jednak	powoły-
wać	się	na	 te	 środki	ani	na	wymogi	 interesu	ogólnego,	
jeśli	dana	dziedzina	została	zharmonizowana	w	prawie	
wspólnotowym63.

Rząd	 Luksemburga	 utrzymywał	 w	 postępowaniu	
w	sprawie	Kohll,	że	jakość	świadczenia	zdrowotnego	dla	
zamierzających	 uzyskać	 go	 w	 innym	 państwie	 człon-
kowskim	może	być	sprawdzona	przez	właściwe	organy	
krajowe	jedynie	w	momencie	oceny	złożonego	do	tych	
organów	wniosku	o	zezwolenie	na	wykonanie	transgra-
nicznego	świadczenia64.	Takie	stanowisko	Luksemburga	
kontrastowało	 jednak	z	przepisami	krajowymi,	 transpo-
nującymi	treść	dyrektyw	przyjętych	na	podstawie	art.	47	
i	95	TWE	(obecny	art.	53	i	114	TFUE)65,	określającymi	
sposób	 produkcji	 i	 wprowadzenie	 do	 obrotu	wyrobów	
medycznych	oraz	wymogi	dostępu	do	zawodów	medycz-
nych.	Było	ono	również	sprzeczne	z	istnieniem	uregulo-
wania	 dotyczącego	 produkcji	 i	 dystrybucji	 leków	 jako	
przesłanki	ochrony	zdrowia	publicznego66. 

Trybunał	w	 sprawach	 Kohll	 i	 Decker	 podkreślił,	 że	
z	uwagi	na	istnienie	takich	przepisów,	jakość	produktów	
leczniczych	oraz	świadczeń	opieki	zdrowotnej	nabytych	
lub	 otrzymanych	w	 innym	państwie	 członkowskim	UE	
jest	 taka	 sama	 jak	 jakość	odpowiadających	 im	produk-
tów	 leczniczych	 lub	 świadczeń	 opieki	 zdrowotnej	
w	kraju.	W	konsekwencji,	 przepisy	 krajowe	 regulujące	
uprzednie	 zezwolenie	 na	 transgraniczne	 nabycie	 pro-
duktów	i	usług	„nie mogą być uzasadnione przyczynami 
dotyczącymi ochrony zdrowia publicznego, w celu 
ochrony jakości świadczeń opieki zdrowotnej realizowa-
nych (lub produktów leczniczych dostarczanych) 
w innych państwach członkowskich67.

Nie	sposób	nie	zgodzić	się	z	zacytowanym	stanowi-
skiem	 Trybunału.	 Wyżej	 zacytowane	 przepisy	 unijne	
o	uznaniu	kwalifikacji	oraz	produkcji	i	dystrybucji	leków,	
a	także	fakt,	iż	standardy	jakości	związane	z	wykonywa-
niem	zawodu	lekarza	są	zasadniczo	jednolite	we	wszyst-
kich	państwach	członkowskich	UE,	sprawiają,	że	obawy	
związane	 z	 jakością	 pozaszpitalnych	 świadczeń	opieki	
zdrowotnej	nie	mogą	usprawiedliwiać	odmowy	zwrotu	
kosztów	 leczenia	 ambulatoryjnego	 przeprowadzonego	
w	innym	państwie	członkowskim.	Wymienione	przepisy	
unijne	 stoją	 bowiem	na	 straży	 tego,	 by	 świadczone	 za	
granicą	 ambulatoryjne	 usługi	medyczne	 spełniały	 stan-
dardy	określone	w	prawie	krajowym.	Jest	to	tym	bardziej	
uzasadnione,	 że	 usługi	 ambulatoryjne	 –	 przynajmniej	
teoretycznie	–	są	mniej	skomplikowane	i	niewymagające	
tak	specjalistycznej	wiedzy,	jak	usługi	szpitalne.

Dostęp do leczenia odpowiedniej jakości dla wszystkich 

W	postępowaniu	w	sprawie	Kohll	państwa	członkow-
skie	 utrzymywały	 również,	 że	 zachowanie	 systemu	
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zrównoważonej	 jakości	 usług	 medycznych	 oraz	 ich	
powszechna	dostępność	może	stanowić	usprawiedliwio-
ny	względami	ochrony	zdrowia	publicznego	cel,	pozwa-
lający	na	ograniczenie	 swobód	z	art.	56	oraz	57	TFUE	
(dawne	art.	49	i	50	TWE).	

Trybunał	przyznał,	iż	cel	w	postaci	utrzymania	efek-
tywnego,	 dostępnego	 dla	wszystkich	 systemu	 zdrowot-
nego	 odpowiedniej	 jakości,	 może	 także	 mieścić	 się	
w	 obrębie	 art.	 56	 Traktatu	 (obecny	 art.	 52	 TFUE)	
„z uwagi na to, iż przyczynia się do uzyskania wysokie-
go poziomu ochrony zdrowia”68.	 ETS	 stwierdził	 rów-
nież,	że	taki	cel	może	uzasadniać	ograniczenie	swobod-
nego	 świadczenia	 usług	medycznych,	 „gdy utrzymanie 
możliwości leczenia lub służby zdrowia na terytorium 
państwa członkowskiego jest niezbędne dla zdrowia 
publicznego, lub wręcz do przetrwania populacji”69. 

O	ile	kwestia	ochrony	i	utrzymania	jakości	transgra-
nicznych	usług	medycznych	świadczonych	w	szpitalach	
może	być	przedmiotem	pewnych	kontrowersji,	to	z	pew-
nością	 ponadgraniczne	 świadczenia	 ambulatoryjne	 nie	
wywołują	 takich	 wątpliwości70.	 Wpływa	 na	 to	 wiele	
czynników.	Istotną	rolę	odgrywa	brak	znajomości	języka	
innego	państwa	członkowskiego	w	stopniu	umożliwiają-
cym	 swobodną	 rozmowę	 o	 problemach	 zdrowotnych	
z	lekarzem,	geograficzna	odległość	od	miejsca	zamiesz-
kania,	nikła	dostępność	lub	wręcz	brak	informacji	o	cha-
rakterze	 świadczeń	 leczniczych	 dostępnych	 w	 innym	
państwie	 członkowskim,	 a	 także	 wydatki	 na	 pobyt	
w	 innym	 państwie	 członkowskim	 w	 celu	 uzyskania	
świadczenia	 zdrowotnego	 (które	 pacjent	 musi	 wyasy-
gnować	sam,	licząc	na	ich	zwrot	ex post).	Wydaje	się,	że	
–	paradoksalnie	–	znaczenie	może	mieć	również	czyn-
nik	 psychologiczny.	W	przypadku	 świadczenia	 szpital-
nego	 długie	 oczekiwanie	 na	 jego	 uzyskanie	 na	 teryto-
rium	 kraju	 może	 powodować	 obawę	 o	 zdrowie	 (lub	
nawet	o	życie),	która	może	stać	się	swoistym	katalizato-
rem	decyzji	o	wyjeździe	i	skorzystaniu	z	ponadgranicz-
nego	 świadczenia	 medycznego.	 Natomiast	 w	 kwestii	
świadczenia	 ambulatoryjnego	 (a	 więc	 –	 przynajmniej	
teoretycznie	–	o	mniejszej	wadze)	może	istnieć	większa	
„tolerancja”	w	zakresie	oczekiwania	na	uzyskanie	świad-
czenia	 w	miejscu	 zamieszkania	 (zwłaszcza,	 że	można	
założyć,	iż	będzie	ono	podobnej	jakości,	jak	świadcze-
nie	 transgraniczne).	 Czynniki	 te	 powodują,	 iż	 uznać	
można,	że	zniesienie	wymogu	uprzedniej	zgody	(zezwo-
lenia)	 na	 uzyskanie	 ponadgranicznego	 świadczenia	
ambulatoryjnego	 nie	 spowoduje	 masowego	 exodusu 
pacjentów	do	innych	państw	członkowskich	w	celu	uzy-
skania	 tam	 medycznych	 świadczeń	 pozaszpitalnych.	 ,	
Można	 więc	 sądzić,	 że	 nie	 istnieje	 zatem	 ryzyko,	 iż	
w	obliczu	ewentualnego	zniesienia	wymogu	uprzedniej	
zgody	 w	 odniesieniu	 do	 ponadgranicznych	 świadczeń	
ambulatoryjnych	 dojdzie	 do	 naruszenia	 możliwości	
leczenia,	 która	 mogłaby	 spowodować	 utrudnienie	 lub	
uniemożliwienie	dostępu	pacjentów	do	 leczenia	wyso-
kiej	jakości	w	miejscu	ich	ubezpieczenia.	

Równowaga finansowa systemu zabezpieczenia 
społecznego 

Kolejnym	argumentem,	mającym	usprawiedliwić	naru-
szenie	swobody	świadczenia	transgranicznych	pozaszpi-
talnych	usług	medycznych,	który	w	sprawie	Kohll	pod-
niosły	 państwa	 członkowskie,	 było	 stwierdzenie,	 iż	
swoboda	 świadczenia	usług	może	podlegać	ogranicze-
niom	związanym	z	ochroną	równowagi	finansowej	sys-
temu	zabezpieczenia	społecznego.	

Równowaga	ta	wydaje	się,	na	pierwszy	rzut	oka,	być	
objęta	ochroną	przez	prawo	Unii	Europejskiej.	Chociaż	
orzecznictwo	Trybunału	potwierdza,	iż	realizacja	celów	
o	charakterze	czysto	ekonomicznym	nie	uzasadnia	ogra-
niczania	 podstawowych	 swobód	 przepływu	 towarów	
i	 świadczenia	 usług71,	 to	 sam	 ETS	 przyznaje,	 że	 „nie 
można wykluczyć, iż ryzyko poważnego osłabienia rów-
nowagi finansowej systemu zabezpieczenia społecznego 
może stanowić nadrzędną przesłankę interesu ogólnego, 
uzasadniającą przeszkodę takiego rodzaju”72. Orzecz-
nictwo	Trybunału	wydaje	się	przy	tym	uzasadniać	dąże-
nie	do	osiągnięcia	celów	o	charakterze	ekonomicznym,	
które	nie	będąc	celami	samymi	w	sobie,	mają	znaczenie	
dla	funkcjonowania	systemu	krajowego73	bądź	dotyczą	
wewnętrznych	spraw	państw	członkowskich	o	istotnym	
znaczeniu,	 jak	na	przykład	spójności	systemu	podatko-
wego74. 

Zwolennicy	wprowadzania	 obowiązku	 uprzedniego	
zezwolenia	na	uzyskanie	transgranicznego	świadczenia	
ambulatoryjnego	wskazują,	że	ratio	takiego	rozwiązania	
jest	ochrona	równowagi	finansowej	systemu.	Podnosi	się	
również,	że	naruszenie	tej	równowagi	przyczyniłoby	się	
do	 obniżenia	 poziomu	 takich	 świadczeń,	 gwarantowa-
nych	przez	krajowe	systemy	zabezpieczenia	społeczne-
go,	 z	 nieuniknionymi	 konsekwencjami	 szczególnie	
wobec	ubezpieczonych	pochodzących	z	mniej	zamoż-
nych	grup	społecznych.	

Ryzyko	takie	mogłoby	zaistnieć	w	przypadku,	gdyby	
reguły	wynikające	z	orzecznictwa	ETS	(oraz	z	mającej	go	
kodyfikować	 dyrektywy	 2011/24/UE)	 przewidywały	
możliwość	 zwrotu	 kosztów	 ponadgranicznego	 świad-
czenia	ambulatoryjnego	według	stawek	państwa	człon-
kowskiego	leczenia.	Takie	rozwiązanie	mogłoby	rodzić	
ryzyko,	w	szczególności	dla	 systemów	opieki	zdrowot-
nej	 mniej	 zamożnych	 państw	 Unii,	 które	 zmuszone	
byłyby	finansować	(droższe	od	krajowych)	zabiegi	wła-
snych	obywateli	w	innych	państwach	członkowskich75. 
W	 takim	 przypadku	 zastosowanie	 wymogu	 uprzedniej	
zgody	byłoby	rzeczywiście	uzasadnione.	

Z	uwagi	na	to,	iż	przyjęto	założenie,	że	zwrot	kosz-
tów	 transgranicznego	 świadczenia	 ambulatoryjnego	
odbywać	 się	 będzie	według	 stawek	 przyjętych	w	 pań-
stwie	 członkowskim	 ubezpieczenia,	 nie	 powinien	 on	
zagrażać	 równowadze	 finansowej	 systemu	 zabezpie-
czeń	 społecznych	 tego	 państwa.	 Będzie	 on	 bowiem	
oznaczać	po	prostu	taki	sam	wydatek	krajowego	systemu	
ochrony	 zdrowia,	 jak	 ten	 ponoszony	 na	 wykonanie	
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pozaszpitalnego	 świadczenia	 zdrowotnego	 w	 kraju.	
Paradoksalnie,	można	wręcz	powiedzieć,	iż	umożliwie-
nie	pacjentom	skorzystania	z	pozaszpitalnych	świadczeń	
medycznych	 za	 granicą	 bez	 przeszkody	 w	 postaci	
uprzedniej	 zgody	 może	 doprowadzić	 do	 tego,	 iż	 ze	
świadczeń	 skorzysta	 większa	 liczba	 pacjentów,	 co	
powinno	 zapewnić	 szerszy	 dostęp	 do	 leczenia	 odpo-
wiedniej	jakości	(która	zapewniona	jest	m.in.	przez	unij-
ne	przepisy	uznawania	kwalifikacji)	dla	wszystkich.	Jed-
nocześnie	 konieczność	 dokonania	 zapłaty	 za	 transgra-
niczne	świadczenie	i	zwrot	ex post	jego	kosztów	spowo-
duje,	że	korzystać	z	niego	będą	rzeczywiście	ci,	którzy	
go	niezbędnie	potrzebują.

Należy	 zatem	 uznać,	 że	 omawiany	 argument	 nie	
może	stanowić	uzasadnienia	dla	środka	ograniczającego	
swobodne	świadczenie	ponadgranicznych	medycznych	
usług	pozaszpitalnych.	

Wnioski

Reasumując,	należy	stwierdzić,	po	pierwsze,	że	ponad-
graniczne	 korzystanie	 z	 pozaszpitalnej	 (ambulatoryjnej)	
opieki	 zdrowotnej	 jest	 uznawane	 przez	 Trybunał	 za	
świadczenie	usług	w	rozumieniu	Traktatu	–	linia	orzecz-
nicza	 ETS	 w	 tym	 zakresie	 jest	 jednolita,	 mówi	 się,	 iż	
uzyskała	 ona	 wręcz	 statut	 „katechizmu”76.	 Co	 więcej,	
ETS	uznał,	że	ze	względu	na	charakter	usług	pozaszpital-
nych	nie	powinny	one	co	do	zasady	podlegać	zakazom	
dla	 pacjentów	 z	 innych	 państw	 członkowskich	 (w	 tym	
szczególnie	–	wymogowi	uzyskiwania	uprzedniej	zgody	
na	ich	wykonanie,	który	jest	fundamentalny	ze	względu	
na	 zwrot	 kosztów	 takich	 usług,	 które	 pacjenci	 muszą	
wcześniej	sami	opłacić).	

Powyższa	 linia	 orzecznicza	 Trybunału	 ustanowiła	
swoisty	 system	 zasad	 uzyskiwania	 przez	 pacjentów	
ponadgranicznych	świadczeń	zdrowotnych	w	Unii	Euro-
pejskiej,	odrębny	od	zasad	ustanawianych	przez	rozpo-
rządzenia	koordynacyjne.	Statuuje	on	reguły	korzystniej-
sze	 z	 punktu	 widzenia	 pacjentów,	 w	 szczególności	
w	korzystaniu	ze	świadczeń	innych	niż	leczenie	szpital-
ne.	 Powstanie	 tych	 reguł	 należy	 ocenić	 pozytywnie,	
zwłaszcza	w	 kontekście	 rosnącej	mobilności	 jednostek	
oraz	postępującego	starzenia	się	społeczeństw	Unii.	To	
ostatnie	zjawisko	wymusza	per se	konieczność	stosowa-
nia	coraz	nowocześniejszych	metod	leczenia,	które	nie	
są	w	takim	samym	stopniu	dostępne	we	wszystkich	pań-
stwach	 członkowskich	 –	 zatem	 ułatwienie	 mobilności	
pacjentów	 umożliwi	 im	 dostęp	 do	 takich	 świadczeń	
w	 innych	 państwach	 UE,	 stanowiąc	 odpowiedź	 na	 to	
wyzwanie,	 które	 jest	 szczególnie	 istotne	 w	 przypadku	
świadczeń	ambulatoryjnych.	

Ustanowienie	przez	orzecznictwo	Trybunału	powyż-
szego	systemu	zasad	doprowadziło	de facto	do	ukształ-
towania	odrębnego	 (wobec	 rozporządzeń	koordynacyj-
nych)	 systemu	 prawnego,	 regulującego	 uzyskiwanie	
świadczeń	 medycznych	 w	 innym	 państwie	 członkow-
skim	 UE.	 Niejako	 uboczną	 konsekwencją	 zaistnienia	

tych	 dwóch	 systemów	 prawnych,	 paralelnych	 wobec	
siebie,	było	zmniejszenie	pewności	prawnej	dla	pacjen-
tów	 (także	 dla	 świadczeniodawców).	 Problem	 ten,	
w	zamierzeniu	unijnego	prawodawcy,	miała	rozwiązać	
dyrektywa	 2011/24/UE.	 W	 kolejnym	 artykule	 zawarta	
będzie	 odpowiedź,	 czy	 ostateczny	 tekst	 tej	 dyrektywy	
przynosi	 rozwiązanie	 niniejszego	 problemu	 oraz	 czy	
zapewnia	skuteczną	ochronę	praw	pacjentów	korzysta-
jących	 z	 pozaszpitalnych	 świadczeń	 zdrowotnych	
w	innym	państwie	UE.
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