
Prawo do ubezpieczenia 

Student, który nie ma prawnego opiekuna, lub który ukończył 26 lat i nie ma innego tytułu do 

ubezpieczenia w NFZ, może być ubezpieczony przez swoją uczelnie – prawo do przez 

uczelnie powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia wniosku o ubezpieczenie wraz z  

oświadczeniem o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, 

Zgodnie z art. 86 ust. 1. pkt. 6 i 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027, z późn. 

zm.) uczelnia,  na wniosek Studenta,  zobowiązana jest zgłosić do ubezpieczenia 

zdrowotnego i opłacać składki za: 

o studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, w przypadku gdy 

zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, 

o studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują lub 

podejmą studia w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego 

w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 

Student ma prawo zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem 

nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od 

zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uważa się 

datę złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku studenta, który zaliczył ostatni rok 

studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w terminie, obowiązek ubezpieczenia 

zdrowotnego wygasa z dniem 30 września. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków 

rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni 

od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta. 

Studenci polscy są zgłaszani do ubezpieczania zdrowotnego w NFZ: 
– przez swoich rodziców (rodzic (lub inny prawny opiekun) powinien zgłosić studenta do 

ubezpieczenia za pośrednictwem swojego pracodawcy lub sam, jeżeli prowadzi działalność 

gospodarczą, lub za pośrednictwem urzędu dla bezrobotnych, jeżeli jest bezrobotny)  do 

ukończenia 26 roku życia, 

– przez pracodawcę (jeżeli są zatrudnieni na umowę o pracę), 

– przez siebie samych (jeżeli prowadzą działalność gospodarczą), 

– przez pracującego lub prowadzącego działalność gospodarczą współmałżonka, 

– przez Uczelnię, jeżeli: ukończyli 26 lat i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu 

(również dla osób przed 26 rokiem życia, jeśli nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez 

rodziców, np. rodzice nie żyją). 

UWAGA: Jeśli  student był zgłoszony przez rodzica, podejmuje na krótko pracę, np. na wakacje na 

umowę o pracę, wtedy automatycznie zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia 

rodzica. Kiedy kończy pracę, automatycznie jest nieubezpieczony. Wtedy musi zostać ponownie 

zgłoszony do ubezpieczenia. Prawo do ubezpieczenia wygasa również studentowi, gdy rodzice, którzy 

zgłosili go do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą studenta u nowego pracodawcy. 



Podstawą do zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest złożenie 

wniosku o objęcie ubezpieczeniem_zdrowotnym_w_NFZ  

 Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany 

poinformować o: 

1. powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego 

wynikającego np. ze stosunku pracy, 

2. zmianie danych zawartych we wniosku, 

3. zmianie statusu studenta. 

Student niebędący obywatelami polskimi 

a) jeżeli studenci nie są pochodzenia polskiego i nie są obywatelami państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich 

EFTA) – mogą indywidualnie zawierać dobrowolne umowy z NFZ na korzystanie ze 

świadczeń zdrowotnych i samodzielnie opłacać składki (około 50 zł miesięcznie). Do 

zawarcia takiej umowy konieczne jest zaświadczenie ze szkoły, że są studentami. Po 

wybraniu lekarza POZ mają takie same prawa jak studenci polscy; 

b) jeżeli studenci są uznani za pochodzenia polskiego w świetle ustawy o repatriacji 

(przedstawią Uczelni zaświadczenie wydane przez polskiego konsula w kraju zamieszkania) i 

nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, 

Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) -, mogą indywidualnie zawrzeć 

dobrowolną umowę z NFZ i w ciągu 7 dni zgłosić ten fakt w Uczelni, wtedy składki 

opłaca Uczelnia; 

c) jeżeli są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, 

Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) mają prawo do świadczeń 

rzeczowych na zasadach obowiązujących ubezpieczonego polskiego w zakresie 

umożliwiającym im nieprzerwany pobyt na podstawie formularza Europejskiej Karty 

Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikatu Zastępczego EKUZ, w okresie ich 

ważności. Bezpłatne świadczenia zdrowotne w/w studenci otrzymują w placówkach POZ, 

które zawarły kontrakt z NFZ na dany rok kalendarzowy w przypadku nagłego pogorszenia 

stanu zdrowia. Nie obejmuje to profilaktyki zdrowotnej ani leczenia chorób przewlekłych; 

d) studenci cudzoziemcy mogą również zawierać umowy na ubezpieczenie zdrowotne z 

dowolnie wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, dysponującym w ofercie takim 

ubezpieczeniem i samodzielnie opłacać składki. 

http://studentmed.pl/wp-content/uploads/Wniosek_ubezp_zdrowotne_w_NFZ-srudenta-StudentMed.doc

