
Ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów 

 

W A Ż N E 

Obowiązek ubezpieczenia studenta/doktoranta, który jest obywatelem polskim i nie 

ukończył 26 roku życia spoczywa w pierwszej kolejności na rodzicach lub dziadkach lub 

małżonku (jako członka rodziny). W tym celu należy pobrać z dziekanatu zaświadczenie o 

studiowaniu i przekazać je temu z rodziców, dziadków lub małżonkowi, który będzie 

ubezpieczał studenta. Gdy jest to niemożliwe, bo np. rodzice i dziadkowie nie żyją, wówczas 

ubezpieczenia zdrowotnego można dokonać za pośrednictwem uczelni na podstawie 

dodatkowego oświadczenia. 

W rozumieniu ustawy, za członków rodziny uznaje się: 

a). dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla 

którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego 

domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie 

kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do 

ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

lub inne traktowane na równi  - bez ograniczenia wieku, 

b). małżonka, 

c). wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma ustawowy obowiązek 

zgłosić do Funduszu członków rodziny, o ile nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z 

innego tytułu. Obowiązek zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego 

realizowany jest poprzez płatnika składki, np. 

 W przypadku pracownika – poprzez pracodawcę, 

 W przypadku zleceniobiorcy – poprzez zleceniodawcę, 

 W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą – sama zgłasza w ZUS, 

 W przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy – poprzez urząd pracy, 

 W przypadku emeryta lub rencisty – poprzez ZUS lub KRUS, 

 W przypadku osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie 

przedemerytalne – poprzez ZUS, 

 W przypadku osoby pobierającej zasiłek stały – poprzez MOPR, 

 W przypadku rolnika – sam zgłasza w KRUS, 

 W przypadku ubezpieczających się dobrowolnie – sami zgłaszają w ZUS. 

Członkowie rodziny, po zgłoszeniu ich do ubezpieczenia, uzyskują prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej. 

Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia nie ma wpływu na wysokość składki na 

ubezpieczenie zdrowotne. 



UWAGA: Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia uprawnionych członków rodziny spoczywa 

także na osobie ubezpieczonej w innym kraju (na terenie UE/EFTA).  

        W tym celu powinni zgłosić się do swojego zagranicznego ubezpieczyciela po formularz 

E 109/S1 dla członka rodziny mieszkającego w innym Państwie niż główny ubezpieczony. 

Formularze należy zarejestrować w Oddziale NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania, na 

ich podstawie zostanie wydane Poświadczenie uprawniające do świadczeń opieki 

zdrowotnej w Polsce. 

 

Uczelnia zgłasza do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub 

doktoranta który: 

1). Ukończył 26 rok życia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu tj. umowa o pracę, 

umowa zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej, rejestracja w Urzędzie Pracy, 

pracujący współmałżonek; 

2). Nie ukończył 26 roku życia oraz: 

 Jest sierotą zupełną, tj. nie żyją obydwoje rodzice oraz dziadkowie, 

 Jest wychowankiem domu dziecka, rodziny zastępczej w okresie usamodzielnienia i nie 

podlega ubezpieczeniu z innego tytułu, 

 Nie jest obywatelem Polski, ale spełnia kryteria ustawy o repatriacji i posiada ważną 

Kartę Polaka albo opinię Konsulatu Polskiego wydawaną do celów ubezpieczenia 

zdrowotnego, 

 Złoży wniosek i oświadczy że nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu. 

 

Więcej informacji na: https://www.nfz-bialystok.pl/dla-pacjenta/vademecum/studencie-

sprawdz-swoje-prawo-do-swiadczen/ 

 

Uczelnia nie jest zobowiązana do automatycznego zgłoszenia do ubezpieczenia 

zdrowotnego. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego uczelnia dokona wyłącznie na 

podstawie osobistego stawienia się studenta/doktoranta w Dziale Płac i Podatków wraz z  

oświadczeniem, a w przypadku osoby zagranicznej także z umową zawartą z NFZ.  

 

UWAGA: Student jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania uczelni 

o powstaniu innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (pod rygorem 

odpowiedzialności karnej). 

 


