
Ubezpieczenie dobrowolne- informacje dla studenta 

 - English version on the back - 
 

 

Wykaz dokumentów dla studentów spoza UE/EFTA: 

 kserokopia pierwszej strony paszportu (z zakrytym wizerunkiem); 

 kserokopia aktualnej wizy studenckiej lub Karty Pobytu (obustronna); 

 kserokopia zaświadczenia o nadaniu nr PESEL (jeśli osoba posiada); 

 oryginał aktualnego zaświadczenia o statusie studenta (zaświadczenie ważne jest przez 

30 dni od daty wystawienia ww. dokumentu); 

 kserokopia dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, tj. zaświadczenie o zameldowaniu. 

 UWAGA: w przypadku osób niepełnoletnich (poniżej 18 r.ż.) koniecznym jest przedstawienie 

pisemnej zgody (oświadczenia) rodzica lub opiekuna prawnego na zawarcie umowy 

dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ oraz dołączenie kserokopii pierwszej strony 

paszportu rodzica/opiekuna. 

 kserokopia Karty Polaka (jeśli osoba posiada) 

 

Składka na ubezpieczenie: 

 Składka miesięczna na ubezpieczenie wynosi  55,80 PLN (podstawa składki to 620,00 PLN). 

 Składka jest miesięczna i niepodzielna. 

 Składkę opłacasz na indywidualne konto ZUS (nr konta otrzymuje się z ZUS) za każdy 

miesiąc kalendarzowy w terminie do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni 

(np. za październik - do 15 listopada).  

 Ze strony https://www.eskladka.pl/Home możesz pobrać indywidualny nr konta ZUS. 

 Każdorazowo po wpłacie składki w danym miesiącu, zgłoś się do ZUS (właściwego ze względu 

na miejsce zamieszkania), aby złożyć druk DRA. 

 

Dodatkowe informacje: 

Uprawnienia studenta ubezpieczonego na podstawie umowy dobrowolnego ubezpieczenia 

zdrowotnego z NFZ: 

 prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

na takich samych zasadach, jak pozostali ubezpieczeni w ramach publicznego systemu opieki 

zdrowotnej, 

 możliwość uzyskania Karty EKUZ, 

 prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje od dnia wyznaczonego w umowie, a wygasa 

po upływie 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. 

Uwaga! Student/ doktorant /seminarzysta nie jest uprawniony do zgłaszania członków rodziny 

(np. dzieci, współmałżonków, wstępnych) do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach umowy 

dla studenta. 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, aby ją rozwiązać złóż pisemny wniosek. 

https://www.eskladka.pl/Home


Voluntary health insurance - information for students 
 

- Wersja w języku polskim na odwrocie - 
 

 

List of documents for non-EU/EFTA students: 

 a copy of the first page of the passport (with a covered image); 

 a copy of the valid student visa or residence card (two-sided); 

 a copy of the PESEL certificate (if the person has one); 

 an original of the valid student status certificate (the certificate is valid for 30 days from the date 

of issue); 

 a copy of a document confirming residency on the territory of the Republic of Poland from 

Urząd Miasta Łodzi (zaświadczenie o zameldowaniu). 

 NOTE: in the case of underage (under 18 years of age) it is necessary to provide a written 

consent (declaration) of the parent or legal guardian to conclude a voluntary health insurance 

contract with the National Health Fund (NFZ). Moreover, please attach a copy of the first page 

of the parent/guardian's passport. 

 a copy of Karta Polaka (if there is one) 

 

Contribution to the insurance: 

 The monthly insurance contribution is PLN 55.80 (the basis for the premium is PLN 620.00). 

 The contribution is monthly and indivisible. 

 You pay the contribution to an individual ZUS account (you can obtain your individual 

account number from ZUS) for each calendar month by the 15th day of the following month 

for the previous month (e.g. for October - until 15th November).  

 You can also obtain your individual ZUS account number from https://www.eskladka.pl/Home. 

 Each time you pay your contribution in a given month, visit ZUS (relevant to the place 

of residence) to submit a DRA. 

 

Additional information: 

The student's entitlements under the Voluntary Health Insurance agreement with the National 

Health Fund (NFZ): 

 the right to benefit from health care services financed from public funds on the same basis 

as other insured persons under the public health care system, 

 possibility to obtain an EHIC (EKUZ) card, 

 the right to health care services begins on the date specified in the contract and expires 30 days 

after the termination or expiry of the contract. 

 

Note: a student/doctoral student/seminariate is not entitled to report family members (e.g. children, 

spouses, relatives in the ascending line) for health insurance under the contract for a student. 

The agreement is concluded for an indefinite period. If you would like to terminate it, submit 

a written application. 

 

https://www.eskladka.pl/Home

