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Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia  

dla studentów – cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej  

1. Co to jest Narodowy Fundusz Zdrowia? 

Narodowy Fundusz Zdrowia (w skrócie NFZ) to państwowa jednostka, która 

zajmuje się opieką zdrowotną w Polsce.  

Aby korzystać z opieki lekarskiej w placówkach NFZ należy podpisać umowę 

z Narodowym Funduszem Zdrowia (jest to tak zwane dobrowolne 

ubezpieczenie zdrowotne). Po podpisaniu umowy co miesiąc będziesz musiał płacić składkę w wysokości 46,80 zł. 

Jeżeli zachorujesz albo zechcesz pójść na konsultację do lekarza, dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu możesz iść 

na wizytę do wybranego lekarza bez dodatkowej opłaty. Student, który podpisze umowę i terminowo opłaca 

składki może korzystać z opieki zdrowotnej na terenie Polski w przychodniach, które podpisały umowę z NFZ 

(adresy placówek możesz znaleźć na stronie http://www.nfz-katowice.pl/ w zakładce Gdzie się leczyć?). 

Zachęcamy wszystkich naszych studentów zagranicznych do zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego 

z NFZ. 

2. Dlaczego warto podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia? 

Ubezpieczenie, które zostało wykupione poza granicami Polski nie zawsze pozwala na bezpłatną wizytę u lekarza. 

Oznacza to, że jeśli zachorujesz i pójdziesz do lekarza będziesz musiał zapłacić za wizytę. Koszt jednej takiej wizyty 

to około 50-120 zł. Twoje ubezpieczenie może też nie pokrywać kosztów leczenia w szpitalu. Podpisanie umowy 

z Narodowym Funduszem Zdrowia i regularne opłacanie składki pozwala na wizyty u lekarza i leczenie w szpitalu 

bez dodatkowej opłaty. 

3. Gdzie podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia? 

Umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne można podpisać w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Aby podpisać umowę musisz mieć ukończone 18 lat.* 

Wybraliśmy dla Was placówki NFZ, znajdujące się najbliżej wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: 

 Katowice, adres: ulica Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokój 001, telefon: 32 735 18 34; 

 Dąbrowa Górnicza, adres: ulica Dąbrowskiego 9a, 41-300 Dąbrowa Górnicza, telefon: 32 639 02 70; 

 Bielsko-Biała, adres: ulica Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Biała, telefon: 33 498 98 00. 

Możecie wybrać placówkę, która znajduje się najbliżej Waszego miejsca zamieszkania. Studenci z Sosnowca będą 

mieli najbliżej do Dąbrowy Górniczej, a z Cieszyna do Bielska-Białej. 

Wszystkie placówki czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00. 

 

http://www.nfz-katowice.pl/
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* Jeśli nie masz 18 lat, nie możesz samodzielnie podpisać umowy z NFZ. Zgodnie z polskim prawem osoby poniżej 

18 roku życia nie mogą podpisywać żadnych umów.  

W tej sytuacji masz 2 możliwości: 

 Twoi Rodzice przyjeżdżają do Polski i osobiście podpisują umowę z NFZ w Twoim imieniu. 

 Twoi Rodzice wyznaczają osobę pełnoletnią, która będzie mogła przyjechać do NFZ i podpisać umowę 

w Twoim imieniu. Wybranej osobie Twoi Rodzice dają pisemną zgodę na podpisanie umowy z NFZ. Zgoda ta 

musi być podpisana przez Rodziców (matkę i ojca) i poświadczona notarialnie. Jeżeli zgoda jest napisana 

w innym niż polski języku, dokument musi zostać przetłumaczony w Polsce przez tłumacza przysięgłego na 

język polski. 

4. Potrzebne dokumenty. 
 
Idąc do wybranego oddziału NFZ w celu podpisania umowy zabierz ze sobą następujące dokumenty: 

 zaświadczenie, że jesteś studentem Uniwersytetu – musisz poprosić o takie zaświadczenie w Dziekanacie 

Twojego Wydziału; 

 kserokopię pierwszej strony paszportu (ze zdjęciem); 

 kserokopię wizy; 

 potwierdzenie zameldowania w Polsce; 

 numer PESEL*; 

 numer NIP** (w przypadku osób, które nie mają Karty Polaka lub zaświadczenia z konsulatu RP o polskim 

pochodzeniu). 
 

* Jeżeli nie masz numeru PESEL, dostaniesz go w odpowiednim urzędzie (tam, gdzie się meldowałeś): 

 studenci mieszkający w Katowicach – Ligocie:  

Urząd Miasta Katowice - Referat Ewidencji Ludności Ligota 

ul. Franciszkańska 25, 40-707 Katowice 

I piętro, pokój 3 i 4 

telefon: 32-25-25-907 

lub: 

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice 

ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice 

stanowisko Nr 7 i  8 (Sprawy Meldunkowe) 

telefon: 32-25-93-631 

 studenci mieszkający w Sosnowcu: 

Urząd Miasta Sosnowiec - Wydział Spraw Obywatelskich 

Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec 

pokój 104 

telefon: 32-296-05-35 

e-mail: ewidencja@um.sosnowiec.pl, wem.mieszkancy@um.sosnowiec.pl 

 studenci mieszkający w Cieszynie: 

Urząd Miejski w Cieszynie - Wydział Spraw Obywatelskich 

ul. Kochanowskiego 14,  43-400 Cieszyn 

 telefon: 33-479-43-73 

Aby otrzymać numer PESEL musisz mieć przy sobie paszport oraz zaświadczenie o zameldowaniu. 
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** Numer NIP – niektórzy z Was muszą przedstawić w NFZ swój numer NIP, niektórzy nie. Wszystko zależy od 

tego kto będzie płacił składkę na ubezpieczenie zdrowotne – Ty czy Uniwersytet.  

 Jeśli masz Kartę Polaka lub zaświadczenie z konsulatu o polskim pochodzeniu, nie musisz występować do 

Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP. Poproś w dziekanacie o pisemną informację, że składki na 

Twoje ubezpieczenie zdrowotne będzie płacić Uniwersytet. W takim przypadku zamiast numeru NIP 

zaniesiesz do NFZ zaświadczenie, że to Uniwersytet będzie płacił za Ciebie składkę na ubezpieczenie 

zdrowotne. 

 Jeśli nie masz Karty Polaka ani polskiego pochodzenia potwierdzonego przez konsula RP i sam będziesz 

opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne, musisz uzyskać numer NIP w Urzędzie Skarbowym. 

Dodatkowe informacje o tym jak możesz otrzymać numer NIP znajdziesz poniżej, w punkcie 6. 

5. Zawarcie umowy z NFZ. 

W oddziale NFZ, do którego przyjedziesz, poproszą Cię o: 

 wypełniony Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu 

Zdrowia (załącznik nr 1); 

 wypełniony druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA (załącznik nr 2);  

 podpisanie Umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

6. Co zrobić po podpisaniu umowy w NFZ? 

Po podpisaniu dokumentów w NFZ idź do: 

1) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w skrócie ZUS) i zanieś tam wypełniony druk ZUS ZZA, czyli Zgłoszenie 

do ubezpieczenia zdrowotnego. Pamiętaj, że masz tylko 7 dni, by zanieść wypełniony druk do ZUS. 

Oddziały ZUS – wybierz ten, który znajduje się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania: 

 w Katowicach 

ZUS Katowice 

ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice 

infolinia: 22-560-16-00 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych) lub 801-400-987 (z telefonów 

stacjonarnych) 

tel.: 32-351-15-01 (sekretariat) 

 w Sosnowcu 

ZUS Sosnowiec 

ul. Partyzantów 1, 41-200 Sosnowiec 

tel.: 32-269-50-11, 32-269-50-12, 32-269-50-13, 32-269-50-14, 32-269-50-15 

 w Cieszynie 

ZUS Cieszyn 

ul. Bielska 29, 43-400 Cieszyn 

tel.: 33-856-30-00 



4 

 

Po wizycie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych idź do: 

2) Urzędu Skarbowego i poproś o nadanie numeru NIP (dotyczy osób, które nie posiadają Karty Polaka ani 

zaświadczenia z konsulatu RP o polskim pochodzeniu). Idąc do Urzędu Skarbowego weź ze sobą: 

 wypełniony druk NIP-7, czyli Zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub 

płatnikiem (załącznik nr 3); 

 podanie z prośbą o kierowanie korespondencji z ZUS na Twój adres zamieszkania w Polsce.  Pamiętaj, 

że podanie to jest oficjalnym dokumentem! W podaniu musisz podać Twoje dane osobowe (imię 

i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer paszportu), Twój pełny adres zagraniczny oraz 

korespondencyjny w Polsce (osoby mieszkające w akademiku podają adres akademika), a na samym 

dole złóż Twój własnoręczny podpis. Możesz użyć wzoru podania, który jest załącznikiem nr 4. 

 Kopię potwierdzenia zameldowania w Polsce. 

 Kopię umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).  

UWAGA! Jeśli nie podpisałeś jeszcze umowy z NFZ, musisz napisać i podpisać oświadczenie, że 

deklarujesz się co miesiąc opłacać składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i z tego względu 

jest Ci potrzebny numer NIP. 

Oddziały Urzędu Skarbowego – wybierz ten, który znajduje się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania: 

 Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach 

ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice 

tel. 32-359-72-00 

 Urząd Skarbowy w Sosnowcu 

ul. 3 Maja 20, 41-200 Sosnowiec 

tel. 32-368-87-34 

 Urząd Skarbowy w Cieszynie 

ul. Kraszewskiego 4, 43-400 Cieszyn 

tel. 33-852-63-90 

 

Gdy zostanie Ci przyznany numer NIP, musisz go jak najszybciej podać Narodowemu Funduszowi 

Zdrowia! 

Uwaga! Pamiętaj, by idąc do wymienionych instytucji wziąć ze sobą wszystkie dokumenty, które dostałeś 

w Narodowym Funduszu Zdrowia. Weź ze sobą również paszport i potwierdzenie zameldowania. 

Zalecamy, żebyś miał ze sobą kserokopie wszystkich dokumentów.  

Ważne! Oryginału umowy z NFZ nie możesz nikomu oddać – możesz oddać tylko kopię!!! 

7. Opłata. 

 Opłata za dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 46,80 zł miesięcznie; 

 Opłatę należy wpłacać co miesiąc na konto podane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), 

najpóźniej do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. opłatę za styczeń musisz wpłacić do 

15. lutego). 
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8. Informacje dodatkowe. 

 Po ubezpieczeniu się w NFZ powinieneś dokonać wyboru lekarza rodzinnego najbliżej miejsca Twojego 

zamieszkania. Musisz iść do wybranej przez siebie przychodni i wypełnić deklarację. Przychodnię możesz 

znaleźć na stronie:  

http://www.nfz-katowice.pl/?a=gdzie_sie_leczyc&k0=01_gdzie_sie_leczyc&s=wg_miast 

 Podczas wizyty u lekarza musisz pokazać dowód ubezpieczenia. Dowód ubezpieczenia to: 

 egzemplarz umowy z NFZ,  

 druk zgłoszenia do ZUS, 

 dowód opłacenia składki za ostatni miesiąc.  

Te wszystkie dokumenty musisz mieć ze sobą podczas wizyty u lekarza. 

 W sytuacjach nagłych możesz iść do lekarza rodzinnego innego niż ten, do którego się zapisałeś. Musisz 

wtedy przedstawić dokumenty potwierdzające ubezpieczenie.  

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, możesz leczyć się w dowolnym miejscu w Polsce, ale wyłącznie 

w placówce, która ma podpisaną umowę z NFZ.  

9. W skrócie – instrukcja zawarcia ubezpieczenia. 

1) Kompletujesz dokumenty potrzebne do zawarcia ubezpieczenia w NFZ: 

a) zaświadczenie, że jesteś studentem Uniwersytetu; 

b) kserokopię pierwszej strony paszportu (ze zdjęciem); 

c) kserokopię wizy; 

d) potwierdzenie zameldowania w Polsce; 

e) numer PESEL; 

f) numer NIP (jeśli sam płacisz składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne). 

2) Idziesz do Narodowego Funduszu Zdrowia (oddział w Katowicach, Dąbrowie Górniczej lub Bielsku Białej) 

podpisać umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym. 

3) W ciągu 7 dni od podpisania umowy z NFZ idziesz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (oddział 

w Katowicach, Sosnowcu lub Cieszynie), by zanieść tam wypełniony druk ZUS ZZA oraz inne dokumenty.  

4) Idziesz do Urzędu Skarbowego i prosisz o nadanie numeru NIP, a następnie zanosisz swój numer NIP do 

Narodowego Funduszu Zdrowia (dotyczy osób, które nie posiadają Karty Polaka ani zaświadczenia 

z konsulatu RP o polskim pochodzeniu) . 

5) Co miesiąc płacisz składkę w wysokości 46,80 zł na konto podane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Opłatę musisz wpłacić do 15. dnia każdego miesiąca (np. opłatę za styczeń musisz wpłacić do 15. lutego). 

6) Po opłaceniu składki – w każdym miesiącu – zgłaszasz się do odpowiedniego oddziału ZUS, aby złożyć 

deklarację rozliczeniową (czyli wypełniony druk DRA – załącznik nr 5). 

 

To wszystko! Po wykonaniu wszystkich tych kroków jesteś ubezpieczony i masz prawo do uzyskania 

pomocy lekarskiej począwszy od dnia,  który został określony w umowie. Umowa jest zawarta na czas 

nieokreślony. Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie jest umowa z NFZ oraz aktualny dowód 

opłacenia składki zdrowotnej. 

http://www.nfz-katowice.pl/?a=gdzie_sie_leczyc&k0=01_gdzie_sie_leczyc&s=wg_miast

