
INFORMACJE DLA STUDENTÓW NA INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO  
 
Szanowni Studenci,  
 
Z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ chciałby przypomnieć 
Wam podstawowe zasady obowiązujące przy korzystaniu przez Was z opieki medycznej finansowanej przez NFZ.  
 
Pamiętajcie zatem, że osoby studiujące, do ukończenia 26 roku życia, mogą korzystać  z ubezpieczenia 
zdrowotnego jako członkowie rodziny. W tym celu rodzice powinni zgłosić Was do ubezpieczenia poprzez swój 
zakład pracy. Dotyczy to także rodziców, którzy wykonują pracę  w krajach UE.  Jeżeli nie macie takiej możliwości, 
gdyż na przykład Wasi rodzice nie są ubezpieczeni ani w Polsce, ani w państwach członkowskich UE, wówczas do 
ubezpieczenia mogą zgłosić Was dziadkowie. W przypadku, gdy żadna z powyższych możliwości nie może zostać 
spełniona i nie posiadacie innej podstawy do objęcia ubezpieczeniem powinniście  zostać zgłoszeni do 
ubezpieczenia na swój wniosek  przez  uczelnię.  
 
Pamiętajcie  też,  że po ukończeniu 26 lat tracicie prawo do korzystania z ubezpieczenia jako członek rodziny.  W 
tym przypadku, jeżeli nadal kontynuujecie naukę i  nie posiadacie żadnej innej podstawy do objęcia ubezpieczeniem, 
powinniście zostać zgłoszeni na swój wniosek przez  uczelnię.  
 
Reasumując, studenci polscy są zgłaszani do ubezpieczania zdrowotnego w NFZ: 
– przez swoich rodziców (jeżeli studenci nie pracują w oparciu o umowę o pracę i nie prowadzą działalności 
gospodarczej) 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 (dotyczy to również studentów 
przed ukończeniem 26 roku życia, jeśli nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodziców, np. rodzice nie 
żyją).  
 
Po zakończeniu nauki student zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego. Prawo do świadczeń 
zdrowotnych ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia ubezpieczenia. W przypadku studentów jest 
to dłuższy okres. Prawo do świadczeń dla absolwentów oraz osób skreślonych z listy studentów  ustaje po upływie 
4 miesięcy.  
 
W bazach ubezpieczonych NFZ wielu studentów posiada negatywny status ubezpieczenia. Dlaczego?  
 
Niektórzy studenci nie zdają sobie sprawy, że nie są ubezpieczeni w NFZ.  Przez bagatelizowanie tego faktu, w 
przypadku nagłego wypadku lub choroby,  mogą być obciążeni często bardzo wysokimi kosztami leczenia. Dlatego 
warto jak najszybciej sprawdzić swój status ubezpieczenia i wyjaśnić ewentualne niezgodności. To nic nie kosztuje! 
Nie warto więc zwlekać, ani odkładać tego na później.  
 
Swój status ubezpieczenia zdrowotnego można sprawdzić bezpłatnie udając się osobiście z dowodem osobistym do 
oddziału NFZ.  Można też sprawdzić swój status ubezpieczenia korzystając na własnym prywatnym komputerze ze 
Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), specjalnej aplikacji przygotowanej przez NFZ, po uprzednim osobistym 
pobraniu w siedzibie Funduszu unikatowych danych dostępowych, loginu i hasła.  
 
Aby móc korzystać z ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, trzeba być poprawnie do niego zgłoszonym  
i dbać o utrzymywanie tego stanu w przyszłości.  
 
Często bowiem zdarza się, że student zgłoszony wcześniej przez rodzica znajduje na przykład w wakacje 
zatrudnienie na zasadach umowy o pracę. Wówczas automatycznie zostaje on wyrejestrowany z ubezpieczenia 
rodzicielskiego. Kiedy zakończy taką pracę, po powrocie na uczelnię, jest nieubezpieczony!  Musi on więc zostać 
ponownie zgłoszony przez rodzica do ubezpieczenia. Prawo do ubezpieczenia wygaśnie studentowi także wtedy, 
gdy rodzice, którzy zgłosili go do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą studenta u nowego pracodawcy. 
Zgodnie z przepisami, rodzic (lub inny prawny opiekun) powinien wówczas zgłosić studenta do ubezpieczenia 
ponownie za pośrednictwem swojego pracodawcy (lub urzędu dla bezrobotnych, jeżeli jest bezrobotnym).  



 
Student, który nie ukończył 26 lat, wykonujący pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej 
umowy o świadczenie usług  mocą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie podlega ubezpieczeniom 
społecznym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie, a tym samym również nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia 
zdrowotnego.  
 
Jak zadbać o lekarza podczas studiów  
 
Studencie, jesteś młody, masz ciągle coś do zrobienia, wiele rzeczy załatwiasz w biegu. A jednak  i Tobie może się 
przydarzyć nagła choroba. Nawet jeśli nie będzie to nic poważnego, warto byś nie zaniedbał tak istotnej kwestii, 
jaką jest zapewnienie sobie właściwej opieki zdrowotnej. Jeśli studiujesz daleko od domu, to ze względu na 
odległość dzielącą  od dotychczasowego lekarza rodzinnego powinieneś szukać pomocy bliżej miejsca studiów. 
Pamiętaj, masz prawo wybrać swojego nowego medyka! Pamiętaj też, że deklarację wyboru lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, zwanego też lekarzem rodzinnym lub pierwszego kontaktu, dobrze jest składać w miejscu, w 
którym spędzasz większość czasu. Oczywiście w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia dowolna placówka 
nie powinna odmówić ci udzielenia pomocy. Dzięki systemowi elektronicznej Weryfikacji Uprawnień 
Świadczeniobiorców (eWUŚ) swoje prawo do świadczeń możesz potwierdzić podając numer PESEL i okazując 
dowód tożsamości.  
 
Do wyboru masz wszystkich lekarzy praktykujących na terenie województwa pomorskiego, którzy zawarli umowy z 
NFZ. Więcej informacji możesz znaleźć na stronie internetowej pomorskiego NFZ, bądź dzwoniąc na numer: 
 
       800 190 590 
 
Jeśli planujesz wyjechać na zagraniczne stypendium  
 
Przed wyjazdem na zagraniczne stypendium lub praktykę sprawdź, czy nie powinieneś zaopatrzyć się w EKUZ, czyli 
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ jest dokumentem uprawniającym w razie choroby do 
korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz 
państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).  
 
W celu otrzymania EKUZ powinieneś zgłosić się z zaświadczeniem potwierdzającym status studenta i ubezpieczenie 
zdrowotne przez rodziców oraz dowodem osobistym w jednym z punktów obsługi ubezpieczonych NFZ. Ich 
szczegółowy wykaz oraz więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej pomorskiego NFZ. Kartę, która ważna 
jest do końca semestru, możesz też otrzymać pocztą. Więcej informacji na ten temat uzyskasz dzwoniąc na numer 
pomorskiego Funduszu 58 3218676. 


