
Ubezpieczenie zdrowotne studentów cudzoziemców 

I EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 

Student/doktorant cudzoziemiec, będący obywatelem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) uprawniony jest do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej na terenie Polski w 
placówkach, które posiadają aktualną umowę o świadczeniu takich usług z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia ubezpieczonego w kraju 
pochodzenia jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, w którą student powinien 
zaopatrzyć się przed przyjazdem na studia do Polski we właściwej instytucji państwa 
członkowskiego UE/EFTA. 

Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego UE, 
Karta EKUZ umożliwia wizytę u lekarza rodzinnego bez konieczności dostarczenia 
dodatkowych dokumentów potwierdzających prawo do opieki zdrowotnej. 

II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W NFZ 

Dobrowolne ubezpieczenie studenta nieposiadającego Karty Polaka 

Student/doktorant niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz 
nieposiadający Karty Polaka może ubezpieczyć się dobrowolnie podpisując umowę w 
Narodowym Funduszu Zdrowia oraz opłacając składkę zdrowotną w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Podpisanie umowy z NFZ oraz opłacanie składek w ZUS umożliwia korzystanie z bezpłatnej 
opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które posiadają aktualną umowę o 
świadczeniu takich usług z NFZ. Procedura umożliwia wizytę u lekarza rodzinnego za 
okazaniem umowy z NFZ oraz potwierdzenia dokonania wpłaty składki do ZUS za poprzedni 
miesiąc. 

III DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W NFZ 

Dobrowolne ubezpieczenie studenta posiadającego Kartę Polaka 

Student/doktorant niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) posiadający 
Kartę Polaka może ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami składkę zdrowotną opłaca za studenta Akademia  Pedagogiki 
Specjalnej. 

Podpisanie umowy z NFZ oraz opłacanie składek przez APS umożliwia korzystanie z 
bezpłatnej opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które posiadają aktualna 
umowę o świadczenie takich usług z NFZ. 

IV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

1) Dotyczy Studenta/doktoranta niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) 



• Podpisanie przez studenta umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o objęcie 
dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Procedura wymaga od studenta wypełnionego wniosku o objęcie dobrowolnym 
ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ oraz przedstawienia zaświadczenia z uczelni. Wzór 
wniosku do pobrania oraz procedura podpisania umowy z NFZ na stronie: 

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-
dobrowolnie/ 

2) Dotyczy studenta/doktoranta niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu 
(EFTA) posiadającego Kartę Polaka. 

• Podpisanie przez studenta umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia  
o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Procedura wymaga od studenta wypełnionego wniosku o objęcie dobrowolnym 
ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ oraz przedstawienia zaświadczenia z uczelni. Wzór 
wniosku do pobrania oraz procedura podpisania umowy z NFZ na stronie: 

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-

dobrowolnie/  
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• Osobiste dostarczenie przez studenta do Kwestury, Dział Płac,  
ul. Szczęśliwicka 40, budynek B pokój 2069 lub 2065, kopii umowy z NFZ oraz 
wypełnionego przez studenta Wniosku zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w 
NFZ.  

V – WYGASNIĘCIE PRAWA DO UBEZPIECZENIA 

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego następuje wraz z ukończeniem studiów lub 
skreśleniem z listy studentów lub z dniem uzyskania innego tytułu do ubezpieczenia 
zdrowotnego. 
 
Za termin ukończenia studiów wyższych uważa się termin obrony pracy dyplomowej, nie 
dłużej niż jednak do 30 września roku akademickiego, w którym student zaliczył ostatni 
semestr studiów przewidziany planem  studiów. 
 
Student/doktorant zgłaszany do ubezpieczenia zdrowotnego przez Akademię, ma obowiązek 
poinformować Dział Płac o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego, w ciągu 7 dni od daty jego powstania, składając do Działu Płac Wniosek o 
wyrejestrowanie. 

 
W przypadku powstania innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego Akademia ma 
obowiązek zaprzestania opłacania składek, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem 
ubezpieczonego studenta lub doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi 
przez niego członkami rodziny. 
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Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla 
studentów wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy 
studentów. 
 
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla doktorantów wygasa po upływie 30 dni od 
zakończenia nauki lub skreślenia z listy doktorantów. 
 
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny studenta lub doktoranta ustaje 
po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia  obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. 
 
 
Kontakt w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego 
 
Kwestura 
Dział Płac 
Budynek B, pokój 2069 lub 2065 
 
Małgorzata Narojczyk  
Tel. 5893600 wew. 2074 lub 2069 
mnarojczyk@aps.edu.pl 

 


