
Ubezpieczenie 

Zdrowotne 

 (doktoranci) 

Samodzielna Sekcja ds. Studiów Doktoranckich UAM 



 

 

 

Do 26 roku życia powinieneś/aś być zgłoszony/a do ubezpieczenia 

zdrowotnego jako członek rodziny przez jednego z pracujących 

rodziców lub opiekunów. 

 

Ważne 



   

   

      Skończyłeś/aś 26 lat i nie masz: 

 

działalności 
gospodarczej 

umowy o 
pracę 

umowy 
zlecenie 

KRUS 

renty 



 

• na miejscu wypełnisz oświadczenie, 

• na jego podstawie zgłosimy Cię do ubezpieczenia zdrowotnego, 

• możesz również podpisane i zeskanowane oświadczenie przesłać e-

mailem ssduam@amu.edu.pl . 

 

 Ważne!  Do ubezpieczenia zdrowotnego możemy Cię zgłosić, od pierwszego 

dnia miesiąca, w którym się zgłosisz. Nie zgłaszamy wstecz. 

 

 

 

 

      Zgłoś się do Samodzielnej Sekcji   

      ds. Studiów Doktoranckich (SSD): 

 

mailto:ssduam@amu.edu.pl


 

Możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego  

 członka rodziny, 

w przypadku gdy nie posiada on prawa do  

ubezpieczenia z innego tytułu  

(tj. umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej, 

KRUS’u, renty etc.) 

 

Członek rodziny 



 

 

 Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 

osób, które ukończyły studia doktoranckie, 

ustaje po upływie 4 miesięcy od dnia 

wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia 

zdrowotnego. 
 

 

 Art. 67. 

 5. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę: 

 2) wyższą – wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub 

studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników 

studiów doktoranckich. 

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 

2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.) 



 Zgłoś Sekcji: 

zmianę adresu zamieszkania. 

   Poinformuj o: 

 UKOŃCZENIU STUDIÓW DOKTORANCKICH (m. in. nadanie stopnia 

naukowego doktora, skreślenie)  

 podjęciu pracy (umowa o pracę, zlecenia), 

 o rozpoczęciu działalności gospodarczej, 

 otrzymaniu renty, 

 ubezpieczeniu z KRUS, 

 zawarciu związku małżeńskiego. 

 

 

 

Pamiętaj! 



 

•  wypełnij wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego  

     (https://amu.edu.pl/oferta-ksztalcenia/doktoranckie/przewodnik-

doktoranta ) , 

• wniosek prześlij na ssduam@amu.edu.pl, 

•    wyrejestrujemy Cię z systemu tylko na czas trwania umowy etc. 

•    po zakończeniu umowy ponownie zgłoś się do SSD, 

•    przejdziesz znaną Ci procedurę zgłoszenia do ubezpieczenia  

     (wypełnisz oświadczenie). 

 

 

Każdą zmianę zgłoś w SSD  

w ciągu 7 dni 
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Po co zgłaszać zmiany tytułu do 

ubezpieczenia? 

Wypełniasz 
oświadczenie 

SSD zgłasza 
Cię w 

systemie 
Płatnik 

ZUS Cię 
ubezpiecza 

UAM co 
miesiąc 

odprowadza 
składkę 

W przypadku gdy nie 
zgłosisz zmian w SSD 

powstają 
nieprawidłowości na 

Twoim koncie 
ubezpieczonego 

Zgłoś zmiany, unikniesz 

problemów 

 



 

 

 

    

  Co oznaczają nieprawidłowości? 

Dla doktoranta : 
 

• Brak możliwości korzystania z usług medycznych. 

Dla uczelni: 
 

• Konieczność dokonania szeregu korekt przez Samodzielną Sekcję ds. 
Studiów Doktoranckich, Dział Płac i Stypendiów i ZUS na koncie 
ubezpieczonego doktoranta. 



 

„ Dobrze sformułowany problem  to problem w połowie 

rozwiązany.” 

         

     Karol Kettering 

 



 

1) Druki zgłoszenia/wyrejestrowania znajdziesz na stronie internetowej 

https://amu.edu.pl/oferta-ksztalcenia/doktoranckie/przewodnik-doktoranta ; 

2) E-mail: ssduam@amu.edu.pl ; 

3) Tel. 61 829 44 20/43 40 

 

 

 

 

    Informacje i kontakt: 
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