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Transgraniczne świadczenie usług w Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia 
 

26 listopada 2013 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 10:00: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym 
przez  Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu 
dzisiejszym zapraszamy do dyskusji na temat: Transgranicznego świadczenia usług w Unii 
Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia. 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan MACIEJ 
BOGUCKI - ekspert i wykładowca Uczelni Łazarskiego 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 10:01: Pan Maciej jest partnerem w firmie konsultingowej Cogno 
Medical, Przewodniczącym Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia na Forum Ekonomicznym w 
Krynicy oraz ekspertem i wykładowca Uczelni Łazarskiego. Wieloletnim menedżerem pracujący w 
Polsce, Norwegii, Szwecji, Danii i Belgii. Zdobywał doświadczenie jako Wiceprezes Związku 
Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma, Prezes Belgijskiej Izby Handlowej, 
Prezes Instytutu Ochrony Zdrowia. 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 10:01: Dzień dobry 
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[Moderator – Karolina Sobocińska] 10:01: Ekspert branży Ochrony Zdrowia z ponad 20 letnim 
doświadczeniem. 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 10:02: Na wstępie spotkania proszę Pana Eksperta o odpowiedź 
na następujące pytanie: Jakie korzyści przynosi Europejska Dyrektywa nr 2011/24/UE ? 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 10:02: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje 
znak ">" 
Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilość znaków do jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 10:06: Z perspektywy UE dyrektywa jest krokiem milowym w tworzeniu 
jednolitego systemu opieki zdrowotnej dla mieszkańców oraz wspólnego rynku usług medycznych. 
Wciąż jednak opieka zdrowotna pozostaje w znacznej mierze domeną poszczególnych państw 
członkowskich. Jest więc to milowy krok ale raczej na początku drogi i to drogi której polskie państwo 
raczej jest przeciwne. Polska starała się zablokować dyrektywę> 
 
[Główny]: Zbychu wszedł o godz. 10:06 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 10:06: Bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. 
 
[Sandra] 10:09: Witam serdecznie, proszę mi powiedzieć, jakie możliwości daje dyrektywa? 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 10:13: Dotąd pacjent z kraju członkowskiego mógł leczyć się w innych 
krajach na podstawie karty EKUZ (generalnie w nagłych przypadkach), na podstawie decyzji  NFZ (w 
naszym przypadku), bądź prywatnie. Obecnie wszyscy mieszkańcy UE mogą leczyć się planowo w 
dowolnych ośrodku, w dowolnym państwie. Należy za usługę zapłacić, wziąć odpowiednią fakturę, a 
następnie krajowy płatnik zwróci koszty, do wysokości kosztów finansowania danego świadczenia w 
swoim kraju. To oczywiście bardzo ogólne zasady.> 
 
[Miki] 10:15: Dzień dobry. Mam pytanie: Czy Dyrektywa dot. świadczenia usług w zakresie ochrony 
zdrowia dotyczy tylko Polski? 
 
[Henio] 10:15: Witam Pani Macieju, ale nie oszukujmy się ,polskich pacjentów często nie będzie stać 
na zapłacenie kilka, kilkanaście tysięcy euro za operacje i potem dochodzić zapłaty od NFZ. 
 
[Raymundo] 10:15: Na kim spoczywa prawidłowe wypełnienie dokumentów po moim leczeniu za 
granicą? 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 10:16: Dyrektywa dotyczy wszystkich mieszkańców UE. My możemy leczyć 
się w dowolnym kraju UE. Mieszkańcy dowolnego kraju UE mogą leczyć się w Polsce i co ciekawe 
mogą leczyć się u dowolnego świadczeniodawcy (nie tylko świadczeniodawcy, który ma podpisaną 
umowę z NFZ)> 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 10:16: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Mamy pytania 
oczekujące. 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 10:18: Rzeczywiście zapłacenie za świadczenie z góry i potem dochodzenie 
zwrotu ogranicza dostępność. Przy droższych świadczeniach można starać się o rozliczenie 
świadczenia bezpośrednio poprzez płatników. Wówczas trzeba mieć każdorazowo zgodę płatnika (u 
nas NFZ) przed uzyskaniem świadczenia> 
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[Moderator – Karolina Sobocińska] 10:20: Mamy pytanie oczekujące: [Raymundo] 10:15: Na kim 
spoczywa prawidłowe wypełnienie dokumentów po moim leczeniu za granicą? 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 10:21: Zebranie prawidłowych dokumentów spoczywa niestety na 
pacjencie. Są jednak ustalone wymogi dotyczące dokumentacji medycznej i faktur. Każdy 
świadczeniodawca powinien wiedzieć jakie i jak wystawić dokumenty. Warto przed świadczeniem 
dowiedzieć się dokładnie jakich dokumentów będzie oczekiwał NFZ do rozliczenia danego 
świadczenia. Dodatkowym kosztem mogą być niestety tłumaczenia dokumentacji> 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 10:21: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Raymundo] 10:22: Czy muszę mieć skierowanie na badania diagnostyczne chcąc wyjechać np. do 
Niemiec czy wystarczy skierowanie od lekarza czy tez potrzebuje jakiegoś specjalnego skierowania od 
NFZ? 
 
[Henio] 10:24: Pozwoli Pan, że będę drążyć temat, jak to jest przynajmniej z Pana doświadczenia 
uzyskiwanie zgody z NFZ'u czy jest to długi czas oczekiwania, czy nie ma problemu z uzyskaniem 
takiej zgody? 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 10:25: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 10:25: Mamy pytania oczekujące. 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 10:26: Dyrektywa obowiązuje w Europie od 25 października tego roku. 
Jednak w Polsce dopiero oczekujemy na tak zwaną implementację dyrektywy do polskiego prawa. 
Polski rząd dopiero proceduje zmiany odpowiednich ustaw. Niestety dopiero kiedy będziemy mieli 
dyrektywę implementowaną można będzie w pełni korzystać z prawa do planowego leczenia poza 
Polską. Zasadniczo obecnie dyrektywa obowiązuje i również Polacy mogą z niej korzystać. Bez zmian 
w ustawie nie ma reguł co i jak ma rozliczać NFZ> 
 
[Anna] 10:26: Witam, czy mieszkając na terenie przygranicznym i znając np. czeskiego dentystę mogę 
się wybrać bez problemu na zabieg? 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 10:27: CD Według prawników, przed implementacja dyrektywy do 
polskiego prawa można rozliczyć koszty świadczeń zagranicznych jednak tylko na drodze sądowej. 
Według mnie nie jest to jednak oczywiste> 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 10:29: Na razie NFZ może wydać zgodę w wyjątkowych warunkach na 
zasadach standardowych (bardzo o to trudno). Zgody według dyrektywy transgranicznej będą mogły 
być wydawane dopiero po implementacji dyrektywy do polskiego prawa. Nie wiemy niestety, kiedy 
to dokładnie nastąpi. Polski rząd obiecuje, że na początku 2014 roku.> 
 
[Henio] 10:31: Ja bym nie liczył na obietnice rządu chyba, że przyspieszą przed wyborami:) 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 10:31: Zapraszam do dyskusji. 
 
[Główny]: Michał wszedł o godz. 10:34 
 
[Anna] 10:34: A jak uzyskać zgodę na leczenie w szpitalu np. w Niemczech? 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 10:36: O zgodę na leczenie należy wystąpić do oddziału wojewódzkiego 
NFZ. Tak jak pisałem na razie jest to możliwe (chociaż bardzo trudne) na zasadach ogólnych. Zgodnie 
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z dyrektywą transgraniczną leczyć, na przykład w Niemczech, będziemy się mogli bez zgody NFZ lub 
za zgodą NFZ w zależności od rodzaju świadczenia. Na katalog świadczeń wymagających zgody NFZ 
czekamy.> 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 10:37: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Sandra] 10:40: Czy np. wiedząc, że po operacji bezinwazyjnej tj. z wykorzystaniem robota mogę się 
wybrać na takową operacje do Czech (wiedząc, że po takiej operacji pacjent o wiele szybciej dochodzi 
do zdrowia)? 
 
[Henio] 10:41: Czy ten wspomniany katalog ukaże się razem z wytycznymi uchwalonymi przez nasz 
rząd tj. "na początku roku 2014"? 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 10:41: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 10:41: Mamy pytania oczekujące. 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 10:43: Dyrektywa transgraniczna (zasadniczo po jej implementacji do 
polskiego prawa) daje de facto możliwość świadczenia finansowanego ze środków publicznych, ale 
tylko poza Polską. W Polsce jak wiadomo takiej możliwości wciąż nie ma. Jeżeli chcemy świadczenie 
wyższej jakości (na przykład z wykorzystaniem robota) możemy takie świadczenie uzyskać poza 
Polską. Zwrot kosztów otrzymamy do wysokości kosztów podobnego świadczenia w Polsce (może to 
być niewielka część)> 
 
[x] 10:44: A jak Pan myśli: Dlaczego Polska zablokowała wejście tej dyrektywy? Czy inne kraje UE też 
tak zrobiły? 
 
[Miki] 10:44: Czy tylko Polska nie zdążyła z wdrożeniem Dyrektywy? 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 10:48: Nie tylko Polska nie zdążyła. Na przykład Słowacy i Czesi zdaje się 
też. Większość krajów jest jednak gotowa. Zaznaczam, że pacjenci spoza Polski mogą się leczyć u 
naszych świadczeniodawców od 25 października tego roku> 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 10:51: Polska starała się zablokować wejście dyrektywy bojąc się 
olbrzymich kosztów leczenia Polaków za granicą. Dobitnie świadczy to o tym, ze Ministerstwo 
Zdrowia doskonale zdaje sobie sprawę ze słabości polskiego systemu ochrony zdrowia. Obok Polski 
dyrektywę początkowo blokowała również Hiszpania. Kiedy Hiszpanie wycofali blokadę, Polska 
musiała się zgodzić> 
 
[Bartek] 10:51: Komu tak naprawdę służy system opieki zdrowotnej pacjentom czy tez ochronie 
finansów publicznych? 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 10:52: Jeszcze raz zaznaczam, że można leczyć się za granicą obecnie tylko 
prywatnie, za zgoda NFZ lub ryzykując drogę sądową> 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 10:53: Cóż wydaje się że Ministerstwo Zdrowia to jest u nas raczej 
Ministerstwo Leczenia Chorób za powierzony budżet. Nie mamy tak naprawdę Ministerstwa 
Zdrowia> 
 
[x] 10:54: A jeśli dyrektywa wejdzie już w życie to czy są jakieś przepisy dotyczące wstrzymania 
refundacji? 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 10:54: Proszę o wyjaśnienie pytania. Co oznacza wstrzymanie refundacji?> 
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[x] 10:57: Chodzi mi o przypadek jeśli wyjadę zagranice na leczenie, przyjadę z powrotem do Polski, 
złożę wszystkie potrzebne dokumenty a NFZ w pewnym momencie po przyjęciu dokumentów nie 
zgodzi się na pokrycie kosztów. Czy może się taka sytuacja zdarzyć? 
 
[Sandra] 10:57: A mam jeszcze pytanie dot. stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece 
zdrowotnej. Jakie są uprawnienia polskich ubezpieczonych do leczenia za granicą? 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 10:58: Proszę o nie zadawanie pytań. Mamy oczekujące pytania. 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 11:00: Taka sytuacja może się niestety zdarzyć. Najlepiej przed 
świadczeniem uzyskać dokładną informację w NFZ czy i jak świadczenie może być zrealizowane poza 
Polską i jakie dokumenty przedstawić do refundacji> 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 11:05: Zgodnie z dyrektywą mamy takie same prawa jak wszyscy 
mieszkańcy UE. Zgodnie z Polskim prawem czekamy na implementację dyrektywy. Dlatego aktualnie 
można potencjalnie korzystać z dyrektywy i dochodzić praw na drodze sądowej.> 
 
[Sandra] 11:06: A jakie są uprawnienia ubezpieczonych z innych państw UE do leczenia w Polsce? 
Takie same? 
 
[Miki] 11:07: czy pojawiają się jakieś praktyczne problemy związane z finansowaniem opieki 
transgranicznej? 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 11:08: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 11:09: Mamy pytania oczekujące. 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 11:11: Co do zasady wszyscy mieszkańcy UE mają takie same prawa. 
Jednak to tylko teoria. Praktyka jest niestety różna: dostępność, poziom finansowania, katalog 
świadczeń itp. Ochrona Zdrowia jest w UE wciąż domeną krajową, do decyzji krajowych rządów. 
Rzeczywistość jest taka, że mamy w Polsce jeden z najgorszych systemów Ochrony Zdrowia w 
Europi,e a wynika to z najniższego poziomu finansowania. To może dziwne, ale mamy system bardzo 
efektywny. Za te pieniądze po prostu więcej się zrobić nie da.> 
 
[Zbychu] 11:12: Pani Macieju nie wiem czy zgodzi się Pan ze mną ale nasz kardiologia, chirurgia jest 
raczej dobra na tle Europy, dlaczego nie wykorzystujemy tej szansy? 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 11:13: Trudno pisać o praktycznych problemach z finansowaniem opieki 
transgranicznej, ponieważ takiej praktyki nie ma. Chyba jeszcze nikt nie zdecydował się na 
świadczenie i wystąpienie na drogę sądową o zwrot. Za mało czasu minęło od 25 października. 
Pacjenci jednak czekają na implementację dyrektywy do polskiego prawa> 
 
[Bartek] 11:13: Czy to prawda, że Ministerstwo Zdrowia przygotowało długą listę ograniczeń w 
dostępie do usług medycznych w innych krajach UE? 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 11:18: Niestety projekt ustawy z dnia 03.10.2013 zakłada duże 
ograniczenia dla Polaków w dostępie do usług transgranicznych. Ograniczenia są zarówno co do 
rodzaju świadczeń wymagających zgody NFZ jak i rocznego budżetu przeznaczonego na finansowanie 
świadczeń poza Polską. W ocenie wielu prawników ograniczenia wykraczają poza dopuszczalne przez 
Dyrektywę. Może jeszcze rząd zmieni projekt Ustawy. W obecnej formie może być zaskarżony.> 
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[Moderator – Karolina Sobocińska] 11:19: Zapraszam do dyskusji. 
 
[Aplikant] 11:21: Czy są jakieś ograniczenia w dostępie do korzystania z Dyrektywy? 
 
[Michał] 11:22: Panie Macieju co to oznacza roczny budżet przeznaczony na finansowanie świadczeń 
czy ja np. za każdym razem starając się o zezwolenie z NFZ'u będę się modlił, żeby były jeszcze środki 
na leczenie za granicą? A co jeśli będę się starał o zgodę pod koniec roku to już raczej pewne, że nie 
pula będzie wyczerpana? 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 11:23: Ograniczenia są związane po pierwsze z brakiem implementacji 
dyrektywy do polskiego prawa, po drugie z potencjalnymi ograniczeniami jakie ta implementacja 
spowoduje. Proszę o doprecyzowanie pytania> 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 11:25: Niestety taka paranoja nas prawdopodobnie czeka, niezgodnie 
zresztą z Dyrektywą, a tylko przez polskie zapisy ustawowe. Może się okazać, że w danym roku 
budżet został wyczerpany i zwrot będzie możliwy dopiero w kolejnym roku, nawet jeżeli mieliśmy 
zgodę na świadczenie z NFZ> 
 
[Raymundo] 11:26: Jak umówić się na wizytę za granicą u lekarza i skąd mam wiedzieć, że zostaną mi 
zwrócone koszty leczenia? 
 
[Michał] 11:28: A czy mogę być pewny, że w następnym roku uzyskam zwrot kosztów leczenia? 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 11:28: Każdy kraj ma obowiązek stworzenia Krajowego Punku 
Kontaktowego, który udziela informacji o możliwych świadczeniach. W Polsce KPK oczywiście jeszcze 
nie powstał ponieważ czekamy na Ustawę. Jeżeli chodzi o sprawdzenie możliwości zwrotu kosztów 
danego świadczenia warto zwrócić się wcześniej do naszego NFZ lub KPK, kiedy już powstanie.> 
 
[Anna] 11:29: Dyrektywa transgraniczna a pomoc publiczna dla polskich jednostek ochrony zdrowia. 
Jak wygląda pomoc publiczna dla polskich szpitali w świetle dyrektywy? czy w ogóle cos takiego 
istnieje? 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 11:29: To pytanie raczej retoryczne. Nie potrafię na nie jednoznacznie 
odpowiedzieć. W naszym kraju nigdy nie ma gwarancji....> 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 11:32: Mamy pytanie oczekujące: [Anna] 11:29: Dyrektywa 
transgraniczna a pomoc publiczna dla polskich jednostek ochrony zdrowia. Jak wygląda pomoc 
publiczna dla polskich szpitali w świetle dyrektywy? czy w ogóle cos takiego istnieje? 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 11:32: Kwestia pomocy publicznej jest bardzo poważna. Cieszę się, że to 
pytanie padło. Obawiam się jednak, że nie jestem w stanie opisać całej złożoności sprawy na czacie. 
Ogólnie ryzyko jest duże. Każdy świadczeniodawca podpisuje konkretne indywidualne zobowiązanie i 
tekst tego zobowiązanie jest wiążący. Trwają konsultacje w tej sprawie i wydaje się, że usługi 
transgraniczne będą mogły być świadczone bez utraty możliwości pomocy publicznej. Problemem 
pozostaje na przykład stwierdzenie, że pacjent cdn. 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 11:34: leczy się w ramach dyrektywy. Z punktu widzenia polskiego 
świadczeniodawcy usługa jest wykonywana dokładnie tak samo jak dla pacjenta komercyjnego. 
Usługa - faktura - płatność. Świadczeniodawca nie musi wiedzieć czy pacjent jest transgraniczny czy 
komercyjny. Wiele jeszcze w tej sprawie trzeba wyjaśnić.> 
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[Sandra] 11:36: A jakie mogą być konsekwencje implementacji dyrektywy transgranicznej dla 
systemu ochrony zdrowia w Polsce? 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 11:39: Oceniam, że konsekwencje krótkoterminowo nie aż tak poważne 
jak obawia sie Ministerstwo. Jednak w dłuższej perspektywie dyrektywa powinna spowodować 
zmiany naszego systemu i poprawę jego jakości. Wymaga to przede wszystkim większego 
finansowania. Być może finansowanie będzie pochodzić z dodatkowych ubezpieczeń. Coś jednak w 
tej sprawie trzeba zrobić> 
 
[Raymundo] 11:39: Jak można sprawdzić ceny za poszczególne usługi, zabiegi w krajach Unii 
Europejskiej? 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 11:42: Bezpośrednio u świadczeniodawcy lub w Krajowym Punkcie 
Kontaktowym danego kraju. Dyrektywa nakazuje świadczeniodawcom publikowanie na stronach 
internetowych rodzaju i cen świadczeń. W praktyce pewnie to trochę potrwa zanim 
świadczeniodawcy to zrobią. W niektórych krajach jest to jednak już znana praktyka> 
 
[Raymundo] 11:45: Czy znając np. polskie realia w oczekiwaniu na specjalistę mogę się wybrać do 
Czech czy Niemiec na konsultacje do specjalisty? 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 11:47: Przed implementacją dyrektywy do polskiego prawa: za zgodą NFZ, 
prywatnie lub próbując dochodzić zwrotu poprzez sąd odnosząc się do zapisów dyrektywy. 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 11:47: Zapraszam do dyskusji. 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 11:48: No i proszę pamiętać, że cały czas działa karta EKUZ, która daje nam 
możliwość leczenia zagranicą w nagłych przypadkach> 
 
[Bartek] 11:51: Czy jadąc  np. na urlop albo dłuższy pobyt za granicą mogę przy okazji zrobić sobie 
zabieg lub drobną operację? 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 11:52: Przed implementacją dyrektywy do polskiego prawa: za zgodą NFZ, 
prywatnie lub próbując dochodzić zwrotu poprzez sąd odnosząc się do zapisów dyrektywy. Chyba, że 
sprawa nagła na kartę EKUZ> 
 
[Bartek] 11:54: Czy jest dostępne jakieś wsparcie na promocje usług zdrowotnych zagranica? 
 
[Główny]: Miki wyszedł o godz. 11:54 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 11:55: Na Ministerstwo Zdrowia i Krajowy Punkt Kontaktowy nie ma co 
raczej liczyć. Program promocji prowadzi na przykład Ministerstwo Gospodarki> 
 
[Zbychu] 11:55: Panie Macieju czy polskie placówki mają szanse wykorzystać swój potencjał i również 
przyciągać obcokrajowców na świadczenie swoich usług? 
 
[Anna] 11:55: Czy NFZ zwróci pieniądze za lekarstwa wypisane przez zagranicznego lekarza w ramach 
dyrektywy? 
 
[Główny]: Sandra wyszedł o godz. 11:57 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 11:57: Jak najbardziej, polscy świadczeniodawcy już są bardzo aktywni w 
pozyskiwaniu pacjentów zagranicznych, dyrektywa transgraniczna zwiększa znacząco możliwości> 
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[Moderator – Karolina Sobocińska] 11:58: Szanowni Państwo, mamy czas na zadanie maksymalnie 
jednego pytania. Zapraszam do dyskusji. 
 
[Główny]: Henio wyszedł o godz. 11:58 
 
[Zbychu] 11:58: to pozytywna informacja, także może nie będzie tak źle:) 
 
[Zbychu] 11:58: dziękuje za rozmowę 
 
[Ekspert - Maciej Bogucki] 11:58: W ramach dyrektywy transgranicznej uregulowane są kwestie 
recept i leków refundowanych. Istnieje zgodnie z dyrektywą możliwość refundacji polskich recept 
zagranicą i zagranicznych w Polsce. Czekamy oczywiście na implementacje dyrektywy....> 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 12:00: Czas naszego spotkania dobiegł końca. Szanowni Państwo 
–dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 12:00: Jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z 
prowadzeniem biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania 
zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl. 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 12:00: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 12:00: Szczególnie zapraszam na tę stronę osoby, które 
przyłączyły się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. 
 [Moderator – Karolina Sobocińska] 12:01: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland w okresie styczeń 2013-grudzień 2014 roku organizujemy 24 
czaty. Dzisiejszy był DZIEWIĄTYM z serii. 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 12:01: Kolejny czat już niebawem. Informacje o nowych czatach, 
jak również o tych, które były organizowane w latach 2008-2012 można znaleźć na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 12:01: Informacje na temat czatów są zamieszczane na bieżąco na 
www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 12:01: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 12:02: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana 
przez Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
2007-2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 12:02: Więcej informacji na temat Sieci: http://www.enterprise-
europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Karolina Sobocińska] 12:02: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
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