
 UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

   Uprzejmie informuję, że zasady obejmowania ubezpieczeniem zdrowotnym studentów i doktorantów
regulują przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia (Dz.U. nr 45, poz. 391 z późn. zm.).

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje:

 studentów i uczestników studiów doktoranckich (z wyłączeniem cudzoziemców - studentów i
uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują w Polsce, oraz absolwentów, którzy
odbywają w Polsce obowiązkowy staż). Osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z tego tytułu, jeżeli podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu, 

Obowiązek  ubezpieczenia  zdrowotnego  powstaje  z  dniem  przyjęcia  na  studia  doktoranckie  i
złożenia oświadczenia o nie podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić druk ZZA.

Obowiązek ubezpieczenia  wygasa z dniem ukończenia studiów doktoranckich albo skreślenia z
listy uczestników studiów doktoranckich. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia dokonuje się na druku
ZWUA

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne obejmuje ( osoby które nie podlegają obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego): 

 cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują w Polsce.

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego następuje na pisemny wniosek osoby
zainteresowanej złożony w Funduszu. Objęcie tym ubezpieczeniem następuje z dniem określonym w
umowie zawartej z Funduszem. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ustaje z dniem rozwiązania
umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek na to ubezpieczenie.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczestników studiów doktoranckich objętych
obowiązkiem ubezpieczenia oraz cudzoziemców uczestników studiów doktoranckich jeżeli
zostały uznane za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji opłaca
Uczelnia.



Ubezpieczenie członków rodziny

Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje zamieszkujących na terytorium Polski członków rodziny
ubezpieczonego, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów.        Za
członka rodziny uważa się następujące osoby: 

 dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla
którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia
przez nie 18 lat, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez
ograniczenia wieku, 

 małżonka, 

 wstępnych pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym. 

Ubezpieczenie zdrowotne nie obejmuje członków rodziny ubezpieczonego, który nie został wymieniony
w art. 6 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. Nie mogą zgłaszać do ubezpieczenia
zdrowotnego swoich członków rodziny m.in. cudzoziemcy będący na terenie Polski studentami i
uczestnikami studiów doktoranckich, podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu dobrowolnie (o których
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1).

W przypadku studentów i uczestników studiów doktoranckich: 

 obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje wówczas, gdy osoby te nie podlegają  
obowiązkowemu ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz nie posiadają statusu
członka rodziny osoby ubezpieczonej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy.

. 



Stopa procentowa składki

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

 do 31 grudnia 2003 r. - 8% podstawy wymiaru, 

 od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. - 8,25% podstawy wymiaru, 

 od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. - 8,5% podstawy wymiaru, 

 od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. - 8,75% podstawy wymiaru, 

 od 1 stycznia 2007r. - 9% podstawy wymiaru

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne:

 studentów i uczestników studiów doktoranckich stanowi kwota odpowiadająca
wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej, 

Obecnie podstawa wymiaru składki wynosi 418 złotych. Uczelnia za każdego zgłoszonego uczestnika
studiów doktoranckich opłaca składkę w wysokości 33,44 zł.

Ubezpieczenie społeczne

Od stypendiów doktoranckich nie są naliczane i odprowadzane składki ma ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne.

Zasady obejmowania ubezpieczeniem społecznym regulują przepisy ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. Nr 137, 887, z poźn.zm).
 Na podstawie art.7 pkt. 4 cyt. ustawy prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym
i rentowymi przysługuje:

 uczestnikom studiów doktoranckich jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z innego tytułu.

.


