
 
 

ZASADY KORZYSTANIA Z OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ OBCOKRAJOWCÓW 

 

 

1. Obywatele krajów Unie Europejskiej lub EFTA 

Studenci i doktoranci, będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), mogą korzystać bezpłatnie 

ze świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski na podstawie przepisów o koordynacji, o ile 

posiadają ubezpieczenie zdrowotne w powszechnym systemie ubezpieczeniowym któregokolwiek 

z państw członkowskich UE lub EFTA. Dokumentami uprawniającymi do bezpłatnego korzystania 

ze świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy są: aktualny 

paszport, ważna legitymacja studencka lub doktorancka oraz ważna Europejska Karta 

Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

 

2. Obywatele krajów niebędących krajami członkowskimi Unii Europejskiej posiadający polskie 

pochodzenie 

Cudzoziemcy, niebędący obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz posiadający 

polskie pochodzenie w rozumieniu przepisów o repatriacji, a zgłoszeni do ubezpieczenia 

zdrowotnego przez Uniwersytet Wrocławski, mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na 

takich samych zasadach jak obywatele polscy.  

Cudzoziemcy, niebędący obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz posiadający 

polskie pochodzenie w rozumieniu przepisów o repatriacji, o ile wyrażają wolę skorzystania z 

możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Wrocławski, zobowiązani 

są zawrzeć w jednym z oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia umowę o dobrowolne 

ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przewidzianą procedurą wskazaną w  ZARZĄDZENIU Nr 

43/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. oraz wypełnić i złożyć 

we właściwym dla ich kierunku studiów dziekanacie/jednostce dydaktycznej: druk zgłoszenia do 

ubezpieczenia zdrowotnego i oświadczenie studenta o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu 

z innego tytułu. 

Właściwy dziekanat/jednostka dydaktyczna przekazuje do Działu Spraw Studenckich złożone 

przez studenta/doktoranta dokumenty, o których mowa powyżej.  

 

3. Cudzoziemcy niebędący obywatelami krajów UE lub EFTA  

Studenci/doktoranci, niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), niemogący wykazać się 

dokumentem zaświadczającym, iż zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu 

przepisów o repatriacji, mogą zawrzeć z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o dobrowolne 

ubezpieczenie zdrowotne i samodzielnie opłacać miesięczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne 

-  

w takiej sytuacji ww. mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach 

jak obywatele polscy. 

 

 

4. Studenci i doktoranci, którzy nie posiadają Karty EKUZ (lub dokumentu równoważnego) 

bądź nie są ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia, mogą zostać obciążeni kosztami za 

leczenie. 

 

 

 

 


