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Przewodnik po ubezpieczeniach
dla studenta

Przewodnik, który właśnie otworzyłeś, składa się z kilku rozdziałów
zawierających najważniejsze informacje, które ułatwią Wam
zorientowanie się w skomplikowanym czasem systemie opieki
zdrowotnej w Polsce i wyjaśnią sprawy, które bezpośrednio dotykają
nas korzystania z usług opieki medycznej w tym kraju. Choć, jak
wspomnieliśmy, język urzędowy może niejednego przyprawić o ból
głowy, postaramy się zacząć omawiać temat prawa do
ubezpieczenia możliwie bezboleśnie i przede wszystkim prosto.



Osoby ubezpieczone obowiązkowo – określenie to obejmuje
wszystkich dorosłych, którzy z tytułu wykonywanego zawodu mają
odprowadzane składki zdrowotne przez pracodawcę (również
emeryci, renciści i bezrobotni), osoby duchowne, wykonujące czynną
służbę wojskową lub inną, a także członkowie rodzin osób
ubezpieczonych;

Osoby ubezpieczone dobrowolnie – to wszystkie osoby, których nie
wymieniono w punkcie pierwszym. W praktyce to osoby, które
pochodzą z Polski, państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ale nie są
objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, mimo że mieszkają
w Polsce; mogą one ubezpieczyć się bezpośrednio w placówce NFZ             
i osobiście odprowadzać składki;

Inne – ten punkt obejmuje głównie osoby będące członkami rodzin
osób ubezpieczonych oraz te, które są ubezpieczone w państwie
członkowskim UE lub EFTA.

Na stronie rządowej widnieje enigmatyczna informacja mówiąca, że
prawo do świadczeń zdrowotnych mają osoby ubezpieczone
obowiązkowo, dobrowolnie lub inne, spełniające warunki kreślone 
w ustawie. 

Przyjrzyjmy się więc, co każde z tych określeń oznacza:

Dokładny spis osób mających prawo do świadczeń zdrowotnych z tytułu
ubezpieczenia można znaleźć tutaj:

https://pacjent.gov.pl/artykul/dla-kogo-bezplatna-opieka-zdrowotna

Ty, jako student/studentka, jesteś ciągle ubezpieczony z tytułu bycia
członkiem rodziny osoby ubezpieczonej – czyli Twoich rodziców. 

Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś w ten sposób ubezpieczony/a, pamiętaj, że
Twoi opiekunowie muszą ten fakt również zgłosić, a wtedy masz prawo do
ubezpieczenia z ramienia uczelni i z racji posiadania statusu studenta. 

Kto ma prawo korzystać bezpłatnie z opieki
medycznej w Polsce?

1.

https://pacjent.gov.pl/artykul/dla-kogo-bezplatna-opieka-zdrowotna


Jak sprawdzić, czy obejmuje mnie ubezpieczenie
zdrowotne?

3. Jak mogę skorzystać z porady lekarskiej 
w miejscu, gdzie studiuję?

Ostatnim sposobem jest IKP, czyli Internetowe
Konto Pacjenta, na które możesz zalogować się,
używając profilu zaufanego lub bankowości
elektronicznej.

Jeśli pracujesz na umowę o pracę (oprócz
studiowania), możesz sprawdzić status swojego
ubezpieczenia poprzez PUE, czyli Platformę
Usług Elektronicznych. Tam zamieszczona jest
informacja o tym, czy Twój pracodawca zgłosił
Cię do ubezpieczenia;

Możesz to zrobić na trzy sposoby:

Drugim sposobem jest sprawdzenie
bezpośrednio w placówce medycznej –
potrzebny jest Ci do tego tylko dowód osobisty,
którym pracownik placówki sprawdzi Twoją
tożsamość i wprowadzi Twój numer PESEL do
systemu, by potwierdzić świadczenia;

Każdy obywatel Polski jest zapisany do jakiejś przychodni i ma w niej
swojego lekarza pierwszego kontaktu, inaczej lekarza POZ. Ty możesz nie
wiedzieć, jaki jest Twój, ponieważ na początku w jego wyborze, a potem
zmianie wyręczyli Cię rodzice – zapisując Cię do tej samej przychodni, co
oni. Jednak wraz z ukończeniem 18 roku życia, możesz samodzielnie
decydować, w jakiej placówce chcesz się leczyć - niekoniecznie w tej
samej, co Twoi opiekunowie.

2.



Ponieważ przychodnie nie prowadzą dyżurów całodobowych, w Polsce
jest również wprowadzony system nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
działający codziennie w godzinach zamknięcia przychodni (czyli od 18.00
do 8.00 dnia następnego oraz w weekendy i dni wolne od pracy). Ten
system nie jest w żaden sposób związany z miejscem zamieszkania czy
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteś zapisany/a –
możesz skorzystać z dowolnego punktu w przypadku pogorszenia
zdrowia. 

Listę placówek, w których możesz szukać pomocy, znajdziesz tutaj:

https://pacjent.gov.pl/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna

jesteś zameldowany/a poza terenem gminy właściwej i gmin
sąsiadujących, na której terenie świadczona jest usługa,

posiadasz kartę EKUZ i jesteś ubezpieczony/a poza granicami Polski.

Dodatkowo, możesz skorzystać z doraźnej pomocy w danej przychodni,
nawet jeśli nie masz złożonej tam deklaracji, jednak taka wizyta musi
odbyć się na następujących warunkach:

lub

Prawo do takiego wyboru masz aż dwa razy w roku kalendarzowym
zupełnie bezpłatnie (każda kolejna jest już odpłatna), a dokonać go
możesz również kilkoma sposobami – osobiście w przychodni, w której
chcesz być zapisany/a, lub poprzez IKP. Pamiętaj, że możesz wybrać
tylko jednego lekarza i tylko jedną pielęgniarkę – nie jest możliwy
scenariusz, w którym masz swojego lekarza pierwszego kontaktu zarówno
w miejscu studiowania, jak i na przykład zameldowania 
(jeśli się różnią).

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Wybór lekarza POZ, inaczej nazywany też złożeniem deklaracji wyboru,
jest częścią systemu opieki zdrowotnej w Polsce mającą na celu
zapewnienie podstawowej i szybkiej porady czy opieki medycznej
każdemu, kto jej potrzebuje. Dlatego właśnie warto jest wybrać swoją
przychodnię niedaleko miejsca, w którym się aktualnie mieszka bądź
studiuje. W przypadku mężczyzn zawiera się tu wybór lekarza oraz
pielęgniarki, a w przypadku kobiet również położnej. 

https://pacjent.gov.pl/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna


4. Czy przysługuje mi opieka medyczna poza
Polską, w kraju, gdzie aktualnie studiuję?

Wszystkie osoby, które są ubezpieczone zdrowotnie w Narodowym
Funduszu Zdrowia, a które wyjeżdżają do jednego z państw
członkowskich UE lub EFTA w celu studiowania lub podjęcia nauki, mogą
korzystać ze świadczeń zdrowotnych w danym kraju, jeśli posiadają EKUZ
– Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

Oprócz państw członkowskich, możesz korzystać z niej również w Wielkiej
Brytanii, Irlandii Północnej oraz terytoriach zamorskich francuskich,
hiszpańskich i portugalskich. Istnieje tu jeden haczyk: jeśli nie jesteś
obywatelem państwa członkowskiego UE, a posiadasz EKUZ, nie
możesz skorzystać z bezpłatnego leczenia na EKUZ w Islandii, Norwegii,
Liechtensteinie, Szwajcarii i Danii. 

Leczenie niezbędne i nieplanowane, czyli przykładowo sytuację, gdy
ulegniesz jakiemuś wypadkowi;

Leczenie w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego
państwa;

Leczenie na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego
obywatele danego państwa – czyli przykładowo, jeśli istnieje tam
obowiązek płacenia za wizytę u lekarza, Ty też będziesz musiał za
nią zapłacić. 

Niestety, zakres świadczeń, o które możesz prosić za granicą nawet
posiadając kartę EKUZ jest dość ograniczony. Obejmuje on:

W praktyce dotyczy to sytuacji takich jak próba przeniesienia
umówionego w Polsce zabiegu czy operacji do innego państwa –
ponieważ jest to leczenie planowe, nie możesz wykonać go bezpłatnie 
za granicą. 

Wzór EKUZ



Możliwość złożenia wniosku drogą mailową na adres oddziału NFZ jest
zarezerwowane tylko dla wniosków pracowniczych, niezwiązanych z
wyjazdem na studia.

Listę placówek NFZ oraz dokładne instrukcje jak złożyć wniosek
(oczywiście wraz z wnioskami do uzupełnienia) dogodnym dla Ciebie
sposobem znajdziesz tutaj:

https://www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-
krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

Dodatkowo pamiętaj o przygotowaniu swojej legitymacji studenckiej
oraz, na wszelki wypadek, zaświadczenie od uczelni potwierdzające
kontynuację Twojej nauki za granicą. 

5.  Jak uzyskać kartę EKUZ?
 

Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne i uzyskasz ją, składając odpowiedni
wniosek na jeden z czterech sposobów:

Osobiście, w oddziale NFZ;
Pocztą tradycyjną, na adres oddziału NFZ;
Za pośrednictwem skrzynki elektronicznej systemu ePUAP;
Za pośrednictwem IKP.

https://www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/


6. Czy cudzoziemcy mogą uzyskać bezpłatną
opiekę medyczną w Polsce i jak?

 Tak, cudzoziemcy mogą uzyskać bezpłatną opieką medyczną w Polsce.
Podobnie jak w przypadku EKUZ, głównym warunkiem jest posiadanie
ubezpieczenia w państwie członkowskim UE lub EFTA. 

Jeśli takiej karty nie posiadasz, możesz prosić o takie świadczenia na
podstawie certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ – jest do
dokument, który może Ci być wydany, jeśli w jakiś sposób straciłeś/aś
EKUZ (np. kradzież), nie uzyskałeś EKUZ przed wyjazdem ze swojego kraju
lub zapomniałeś/aś zawnioskować o EKUZ. Aby go uzyskać, musisz
złożyć wniosek do odpowiedniego oddziału NFZ:

https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/dla_pacjenta/leczenie
_za_granica_ekuz/ekuz_-_12.12.2020/wniosek_o_certyfikat.pdf

Bezpłatną pomoc medyczną w nagłych wypadkach mogą uzyskać
również osoby z państw, z którymi Polska podpisała dwustronne
porozumienie – są to Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra,
Federacja Rosyjska, Republika Macedonii, Serbia i Tunezja. 

Jeśli natomiast nie jesteś obywatelem żadnego z powyższych krajów, z
opieki medycznej w Polsce możesz skorzystać odpłatnie. Jeśli masz
wykupioną polisę ubezpieczenia medycznego i Twoje towarzystwo
ubezpieczeniowe ma podpisaną z naszą przychodnią umowę, możesz
ubiegać się o zwrot pieniędzy za usługę medyczną; jeśli taka umowa nie
jest podpisana, wówczas możesz ubiegać się o zwrot kosztów na
podstawie wystawionej przez nas faktury na usługi, z których
skorzystałeś/aś.

Osoby obywatelstwa ukraińskiego, które przybyły do Polski w związku
z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, mają prawo do takich
samych świadczeń, jak osoby tu ubezpieczone na gruncie przepisów
specustawy. 

https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/dla_pacjenta/leczenie_za_granica_ekuz/ekuz_-_12.12.2020/wniosek_o_certyfikat.pdf

