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STU DEN CIE! DO WIEDZ SIĘ WIĘ CEJ

O SWO IM UBEZ PIE CZE NIU ZDRO WOT NYM

Po pier wsze:

ubez pie cze nie zdro wot ne

Stu den ci oraz uczest ni cy stu diów do kto ran ckich pod le ga ją obo wiąz ko -

wi ubez pie cze nia zdro wot ne go. Ozna cza to, że mu szą zo stać zgło sze ni

do ubez pie cze nia zdro wot ne go. 

Kto zgła sza stu den ta do ubez pie cze nia zdro wot ne go?

RO DZI NA. Naj czę ściej ro dzic po sia da ją cy ty tuł ubez pie cze nia zdro wot -

ne go (np. z ty tu łu po sia da nej umo wy o pra cę, wy ko ny wa nej dzia łal no -

ści gos po dar czej al bo otrzy my wa nej ren ty czy eme ry tu ry). Je że li ża den

z ro dzi ców nie pod le ga obo wiąz ko wi ubez pie cze nia zdro wot ne go w Pol -

sce al bo in nym kra ju Unii Eu ro pej skiej, do ubez pie cze nia zdro wot ne go,

stu den ta ja ko człon ka ro dzi ny, mo że zgło sić rów nież bab cia lub dzia -

dek. W każ dym z tych przy pad ków świad cze nia opie ki zdro wot nej fi nan -

so wa ne przez NFZ przy słu gu ją uczą ce mu się do ukoń cze nia 26. ro ku

ży cia. Je że li stu dent za warł zwią zek mał żeń ski, do ubez pie cze nia zdro -

wot ne go zgła sza go mał żo nek (pod wa run kiem, że jest to oso ba, któ ra

ma ty tuł do ubez pie cze nia zdro wot ne go). W ta kim przy pad ku ubez pie -

cze nie przy słu gu je stu den to wi tak dłu go, do pó ki nie za ist nie je in ny obo -

wią zek ubez pie cze nia (na przy kład w mo men cie pod ję cia przez stu diu ją -

ce go pra cy, kie dy ubez pie cza go pra co daw ca lub roz po czę cia dzia łal no -

ści gos po dar czej – wte dy ubez pie cza się sam).

UCZEL NIA. Je że li stu dent nie mo że być zgło szo ny do ubez pie cze nia

zdro wot ne go przez żad ne go z człon ków ro dzi ny, a tak że po ukoń cze niu

26. ro ku ży cia, je śli kon ty nu u je na u kę – obo wią zek ubez pie cze nia stu -

den ta prze cho dzi na uczel nię. War to przy tym pod kre ślić, że to 

na uczą cym się spo czy wa obo wią zek oso bi ste go zgło sze nia się do

dzie ka na tu i zło że nia wnio sku o ob ję cie go ubez pie cze niem. Stu dent

zgło szo ny przez uczel nię do ubez pie cze nia zdro wot ne go, zo bo wią za ny

jest rów nież po in for mo wać swo ją uczel nię o po wsta niu in ne go ty tu łu do

obo wiąz ko we go ubez pie cze nia zdro wot ne go, kie dy na przy kład roz -

pocz nie pra cę.

PRA CO DAW CA. Je że li stu dent pra cu je na pod sta wie umo wy o pra cę,

do ubez pie cze nia zgła sza go pra co daw ca.

IN STY TU CJA. Je że li stu dent po bie ra świad cze nia przy zna ne przez 

np. ZUS lub KRUS – w ta kim wy pad ku to in sty tu cje wy pła ca ją ce świad -

cze nia zgła sza ją oso bę uczą cą się do ubez pie cze nia.

WAŻ NE! Pra wo do świad czeń

opie ki zdro wot nej dla osób, 

któ re ukoń czy ły szko łę wyż szą

wy ga sa po upły wie 4 mie się cy 

od dnia za koń cze nia na u ki al bo

skre śle nia z li sty stu den tów. 

Po dru gie: 

wy bór le ka rza 

Stu dent, jak każ dy pa cjent, ma pra wo do bez płat ne go wy bo ru le ka rza

pod sta wo wej opie ki zdro wot nej nie czę ściej niż trzy ra zy w ro ku ka -

len da rzo wym. Wy bo ru lub zmia ny do ko nu je się bez poś red nio w przy -

chod ni po przez wy peł nie nie de kla ra cji. W przy pad ku każ dej ko lej nej

zmia ny na le ży wnieść op ła tę w wy so ko ści 80 zł. Op ła tę na le ży ui ścić na

kon to wła ści we go od dzia łu NFZ. Op ła ty nie po bie ra się, je że li pa cjent

zmie nia miej sce za miesz ka nia lub wy bra ny przez nie go le karz za prze stał

wy ko ny wa nia dzia łal no ści.

WAŻ NE! Je śli stu dent uczy się

po za miej scem za miesz ka nia, 

ma pra wo do pod sta wo wej opie ki

zdro wot nej w sy tu a cji na głe go 

za cho ro wa nia lub po gor sze nia

sta nu zdro wia.

Po trze cie: 

u le ka rza

Aby móc sko rzy stać z po mo cy le ka rza, ko niecz ne jest po twier dze nie

pra wa do świad czeń. W tym ce lu w przy chod ni lub szpi ta lu wy star czy

oka zać waż ny do wód oso bi sty lub in ny do ku ment toż sa mo ści za wie ra -

ją cy nu mer PE SEL. 

Mo że się jed nak zda rzyć, że po twier dze nie upraw nień w sy ste mie eWUŚ

nie bę dzie moż li we. Je że li jed nak pa cjent po sia da pra wo do świad czeń,

po wi nien oka zać in ny do ku ment po twier dza ją cy ten fakt al bo zło żyć

sto sow ne oświad cze nie.

WAR TO WIE DZIEĆ! Po uzy ska niu w Fun du szu lo gi nu oraz ha sła i za lo -

go wa niu się w Zin te gro wa nym In for ma to rze Pa cjen ta – ogól no pol skim

bez płat nym ser wi sie in ter ne to wym (zip.nfz.gov.pl) – pa cjen ci sa mi mo -

gą spraw dzić, czy sy stem eWUŚ po twier dza pra wo do świad czeń fi nan -

so wa nych ze środ ków pu blicz nych.

Po czwar te:

stu dent uczą cy się za gra ni cą

Oso by ob ję te ubez pie cze niem zdro wot nym w Na ro do wym Fun du szu

Zdro wia, któ re wy jeż dża ją do in ne go pań stwa człon kow skie go Unii Eu -

ro pej skiej/EF TA w ce lu pod ję cia stu diów lub na u ki w szko le, po win ny

po sia dać Eu ro pej ską Kar tę Ubez pie cze nia Zdro wot ne go (EKUZ).

Zgod nie z prze pi sa mi o ko or dy na cji sy ste mów za bez pie cze nia spo łecz -

ne go, EKUZ upraw nia po sia da cza do tych świad czeń zdro wot nych, któ -

re z po wo dów me dycz nych sta ją się nie zbęd ne pod czas po by tu w da -

nym pań stwie człon kow skim UE/EF TA. Za kres świad czeń nie zbęd nych

dla da nej oso by usta la le karz, bio rąc pod uwa gę w szcze gól no ści cha -

rak ter świad czeń oraz pla no wa ny czas trwa nia po by tu. Za sa dą jest, 

iż upraw nio ne mu na le ży udzie lić wszyst kich nie zbęd nych świad czeń

umoż li wia ją cych mu kon ty nu o wa nie po by tu, tak, aby nie mu siał 

on wra cać do kra ju, w któ rym jest ubez pie czo ny, w ce lu uzy ska nia

lub kon ty nu a cji roz po czę te go le cze nia. Po nad to, le karz po wi nien po -

trak to wać upraw nio ne go w po dob ny spo sób, jak oso bę ubez pie czo ną

w da nym pań stwie człon kow skim. Pra wo do rze czo wych świad czeń

zdro wot nych przy słu gu je bo wiem wy łącz nie w ra mach po wszech ne -

go sy ste mu ubez pie cze nia spo łecz ne go. 

Jak otrzy mać EKUZ?

Eu ro pej ska Kar ta Ubez pie cze nia Zdro wot ne go wy da wa na jest przez

Na ro do wy Fun dusz Zdro wia bez płat nie. Uzy ska nie EKUZ moż li we jest

po przez zło że nie wnio sku w Fun du szu oso bi ście, dro gą po czto wą lub

ma i lo wą. Gdy ce lem po by tu jest pod ję cie stu diów albo na u ki w szko le

do uzy ska nia EKUZ nie zbęd ne są: 

1. wnio sek o EKUZ,

2. za świad cze nie o pod ję ciu stu diów lub na u ki w szko le, tj.: 

• za świad cze nie wy da ne przez pol ską uczel nię/szko łę de le gu ją cą

wnio sko daw cę do pod ję cia na u ki/od by cia stu diów lub bez płat -

nych prak tyk w in nym pań stwie człon kow skim UE/EF TA,

• za świad cze nie wy da ne przez za gra nicz ną uczel nię/szko łę przyj -

mu ją cą wnio sko daw cę w po czet uczniów/stu den tów, 

• za świad cze nie o skie ro wa niu na bez płat ne prak ty ki, 

• le gi ty ma cja ucznia/stu den ta w przy pad ku wnio sko daw ców, któ rzy

pod ję li już na u kę i wnio sek jest skła da ny w trak cie trwa nia ro ku

szkol ne go/aka de mic kie go. 

W przy pad ku, gdy od dział wo je wódz ki NFZ nie bę dzie w sta nie po twier -

dzić pra wa do świad czeń opie ki zdro wot nej, stu dent zgło szo ny do ubez -

pie cze nia ja ko czło nek ro dzi ny w ce lu uzy ska nia EKUZ w związ ku z wy -

ja zdem w ce lu pod ję cia stu diów lub na u ki, zo bo wią za ny jest przed sta -

wić rów nież do ku men ty po twier dza ją ce pra wo do świad czeń, w tym:

• do ku ment po twier dza ją cy ubez pie cze nie głów ne go ubez pie cza ją -

ce go (oso by zgła sza ją cej), 

• do ku ment po twier dza ją cy fakt zgło sze nia wnio sko daw cy do ubez -

pie cze nia ja ko człon ka ro dzi ny, tj. ZUS ZCNA. 

Za świad cze nie wy sta wio ne przez uczel nię/szko łę po win no za wie rać

na stę pu ją ce da ne: 

• peł ną na zwę uczel ni lub szko ły z do kład nym adre sem i da ny mi

kon tak to wy mi, 

• imię, na zwi sko i da tę uro dze nia ucznia lub stu den ta, 

• pod pis oso by upo waż nio nej przez da ną uczel nię lub szko łę do

wy sta wie nia za świad cze nia lub le gi ty ma cji stu den ckiej na wy mie -

nio nym do ku men cie, 

• do kład ny dzień roz po czę cia se me stru lub ro ku aka de mic kie go

oraz dzień za koń cze nia da ne go se me stru lub ro ku aka de mic kie go,

w trak cie któ re go wnio sku ją ca o EKUZ oso ba bę dzie po sia da ła

sta tus ucznia, stu den ta da nej szko ły lub uczel ni, lub okres w ja kim

od by wa ne bę dą prak ty ki*, 

• in for ma cję, iż prak ty ki nie wią żą się z uzy ska niem wy na gro dze nia,

skut ku ją ce go ob ję ciem usta wo daw stwem da ne go kra ju, 

• da tę wy sta wie nia za świad cze nia**. 

*  W przy pad ku, gdy za świad cze nie nie bę dzie pre cy zyj nie okre śla -

ło okre su na u ki oso by wnio sku ją cej, a bę dzie wska za ny tyl ko

rok lub se mestr aka de mic ki, EKUZ wy da na zo sta nie na okres

zgod ny z da ta mi roz po czę cia i za koń cze nia naj bliż sze go se -

me stru let nie go lub zi mo we go, któ re obo wią zu ją w pol skich

szko łach i uczel niach jed nak nie dłu żej niż na rok.

** Za świad cze nia wy sta wia ne przez uczel nię lub szko łę, po win ny

zo stać wy sta wio ne z da tą nie wcześ niej szą niż 90 dni od dnia

zło że nia wnio sku o EKUZ. Za świad cze nia wy sta wio ne z da tą

wcześ niej szą niż 90 dni od dnia zło że nia wnio sku, nie bę dą sta -

no wić pod sta wy do wy da nia EKUZ.

Pod sta wa praw na:

1. Usta wa z dnia 27 sierp nia 2004 ro ku o świad cze niach opie ki zdro -

wot nej fi nan so wa nych ze środ ków pu blicz nych (Dz.U. z 2015 ro ku,

poz. 581 z późn. zm.),

2. Roz po rzą dze nie Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy (WE) 

Nr 883/2004 z dnia 29 kwiet nia 2004 ro ku w spra wie ko or dy na cji

sy ste mów za bez pie cze nia spo łecz ne go (Dz.U.UE.L2004.166.1).

KOLEJNE WYDANIE UKAŻE SIĘ 9 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU. SZUKAJ NAS W PIĄTKOWYM WYDANIU „GAZETY”!


