Informacje dla doktorantów Wydziału Fizyki PW
o
USTAWIE
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Kto jest ubezpieczonym?
A) W artykule 3. ustęp 2. punkt 1) Ustawa wymienia kto jest ubezpieczonym:
„ubezpieczonymi są takŜe: (…) uczestnicy studiów doktoranckich”
Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego?
B) W artykule 66. ustęp 1. punkt 20) Ustawa wymienia kto podlega obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego: „studenci i uczestnicy studiów doktoranckich
niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z
wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1.”
Jak się uzyskuje ubezpieczenie zdrowotne i jak długo ono trwa?
C) W artykule 73. podpunkt 4) Ustawa wymienia sposób i czas obowiązkowego
ubezpieczenia: „Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego: osób, o których mowa w art.
66 ust. 1 pkt 20 i 22, powstaje z dniem immatrykulacji lub przyjęcia na studia
doktoranckie i złoŜenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły wyŜszej lub
studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub skreślenia z listy
uczestników studiów doktoranckich.”
Kto zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego?
D) W artykule 75. ustęp 4. stanowi o tym, kto zgłasza ww. osoby do ubezpieczenia:
Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 20, zgłaszają do ubezpieczenia
zdrowotnego odpowiednio szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły wyŜsze,
jednostki prowadzące studia doktoranckie, placówki pełniące funkcje
resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej.
Kto opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne?
E) Artykuł 86. ustęp 1. punkt 6) stanowi o tym, kto opłaca składki na ubezpieczenie
zdrowotne: „Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust.
1 pkt 20, opłaca szkoła wyŜsza lub jednostka organizacyjna prowadząca studia
doktoranckie, w której osoby te odbywają studia.”
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