
Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego studentów Wydziału 

Farmaceutycznego 

I. Studenci będący obywatelami RP  
  

Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym   

  

Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego:   

- jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:  

a. do ukończenia 26 lat - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na 

rodzicach, opiekunach prawnych lub dziadkach, z tym, że wnuki mogą zostać zgłoszone tylko 

w razie gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na 
podstawie art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych,  

b. bez ograniczenia wieku, jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub 

inne traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na 

rodzicach, wstępnych lub opiekunach prawnych,  

c. bez ograniczenia wieku, jeśli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu  

- obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na małżonku; - 

gdy posiada inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowę o pracę, rentę rodzinną itp.  

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:  
  

1. ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,  

2. nie ukończył 26 lat oraz żaden z członków rodziny nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego.  

Termin objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym  

Student może zostać zgłoszony przez uczelnię do ubezpieczenia zdrowotnego z dniem złożenia 
oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie wcześniej 

jednak niż z dniem rozpoczęcia pierwszego semestru kształcenia.  

  

Termin wyrejestrowania z ubezpieczenia  

Student zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia z dniem ukończenia studiów albo skreślenia z listy 

studentów. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od ustania 
ubezpieczenia. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego, a w 

przypadku studentów kierunku farmacja datą ukończenia studiów jest data zaliczenia 6-miesięcznej 

praktyki zawodowej w aptece przez Dziekana Wydziału.   
  

Zgłoszenie do ubezpieczenia   

Podstawą zgłoszenia studenta oraz ich członków rodziny jest uzupełnienie formularza ZUS ZZA – 
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie.  

  

Obowiązki ubezpieczonego:    



Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany niezwłocznie 

poinformować o:  

1. powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego np. ze 

stosunku pracy,  

2. zmianie danych zawartych we wniosku,  

3. utracie statusu studenta,  

4. okolicznościach powodujących konieczność wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego 

zgłoszonych do tego ubezpieczenia członków rodziny.   

Informację należy przekazać do Dziekanatu niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa 

wyżej. Student, w stosunku do którego wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega 
wyrejestrowaniu z tego tytułu wraz z członkami rodziny.   

 II.  Studenci niebędący obywatelami RP  
  

1. Student będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniony jest do bezpłatnych 
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie Europejskiej 

Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub - jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania 

- zgłaszany jest do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich 

(patrz Rozdział I).   

2. Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i nie podlegający 

obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia  o 

Wolnym Handlu (EFTA), uznany za osobę pochodzenia polskiego lub posiadający ważną Kartę Polaka 

może zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia, 

o ile ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłaca Uczelnia po wypełnieniu wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym oraz 
przedstawieniu umowy z NFZ (w ciągu 3 dni od jej podpisania).  

3. Student, który nie spełnia warunków wymienionych w części I lub II, może ubezpieczyć się 
dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, samodzielnie opłacając składki 

zdrowotne, jeśli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   

Informacje dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym można uzyskać w Lubelskim Oddziale 

Wojewódzkim NFZ w Lublinie, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. 800 190 590 lub na stronie 
http://www.nfz-lublin.pl/  

III.  Kontakt  

  

Student Wydziału Farmaceutycznego zainteresowany objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym przez 
Uczelnię zgłasza się do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

Collegium Universum ul. Chodźki 1, pokój 20, 20-093 Lublin.  

  



  

  

Opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń 

opieki zdrowotnej ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.).   


