
 

Studencie!  

Dowiedz się więcej  

o ubezpieczeniu    

zdrowotnym w Polsce 

Umowę dobrowolnego ubezpieczenia 

zdrowotnego należy rozwiązać w przypadku 

objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem 

zdrowotnym lub z dniem ukończenia studiów. 

 

Aby rozwiązać umowę dobrowolnego 

ubezpieczenia zdrowotnego, należy pisemnie 

poinformować Śląski OW NFZ o rezygnacji. 

Rozwiązanie umowy może nastąpić najwcześniej 

z datą wpływu pisma do Śląskiego OW NFZ. 

 

Umowa wygasa: 

- po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości  

w opłacaniu składek, 

- po ustaleniu przez dyrektora Wojewódzkiego 

Oddziału Funduszu ustawodawstwa właściwego 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu – strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

 

Po rozwiązaniu umowy dobrowolnego 

ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym 

Funduszem Zdrowia należy dokonać 

wyrejestrowania z tytułu dobrowolnego 

ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie 

Ubezpieczeń Społecznych. 

 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY DOBROWOLNEGO 

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 

Śląski Oddział Wojewódzki  

Narodowego Funduszu Zdrowia 

www.nfz-katowice.pl  

Informacja: tel. 32 735 19 00, 32 735 17 60  

e-mail: poczta@nfz-katowice.pl 



Płatnikiem składek osób pochodzenia polskiego 

w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz osób 

posiadających ważną Kartę Polaka jest szkoła 

wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca 

studia doktoranckie (zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 14 

Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiadacz Karty Polaka ma prawo do korzystania 

ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach 

nagłych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

7 września 2007 r. o Karcie Polaka.  

 

STUDENCI Z KRAJÓW UE/EFTA 
UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE 

DLA STUDENTÓW SPOZA UE/EFTA 

W przypadku konieczności skorzystania z opieki 

medycznej, student z państwa członkowskiego 

UE lub EFTA przebywający tymczasowo 

na terytorium Polski jest uprawniony do świadczeń 

opieki medycznej na podstawie Europejskiej 

Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 

wydanej w swoim ojczystym kraju, tzw. kraju 

ubezpieczenia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKUZ uprawnia do korzystania z koniecznych 

świadczeń zdrowotnych podczas pobytu 

w innym państwie UE/EFTA, w tym także w Polsce, 

tj. w zakresie niezbędnym z medycznego 

punktu widzenia. 

 

 

 

Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) może ubezpieczyć się dobrowolnie, 

zawierając umowę z Narodowym Funduszem 

Zdrowia i ponosząc koszty tego ubezpieczenia. 

 

W celu podpisania umowy dobrowolnego ubezpieczenia 

zdrowotnego należy zgłosić się z dokumentem tożsamości 

(paszportem) oraz zaświadczeniem wydanym przez 

uczelnię o odbywaniu studiów na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej do oddziału lub delegatury NFZ: 

 

 Siedziba Śląskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, 

 Delegatura w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24,  

 Delegatura w Częstochowie, ul. Czartoryskiego 28,  

 Delegatura w Rybniku, ul. 3 Maja 29. 

 

W ciągu 7 dni od daty objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem 

zdrowotnym należy dokonać zgłoszenia w Zakładzie 

Ubezpieczeń Społecznych właściwym ze względu 

na miejsce zamieszkania na deklaracji ZUS ZZA. 

 

W przypadku studentów niebędących obywatelami 

państwa członkowskiego UE lub EFTA, składka 

na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 46,80 zł 

(stan na wrzesień 2014 r.).  

 

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacać 

w terminie do 15 dnia następnego miesiąca na konto 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podane w umowie. 

Co miesiąc należy składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA. 

STUDENCI Z KARTĄ POLAKA 


