
Zarządzenie nr 30/XV R/2018 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego 

studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we  

Wrocławiu” 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz art. 67 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1938 ze zm.), zarządzam, co następuje: 

 

§1 

W „Regulaminie zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” stanowiącym załącznik  do 

Zarządzenia nr 83/XV R/ 2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 

września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:  

1. w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3.  W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 1 

Uczelnia dokona wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta lub 

członków jego rodziny bez konieczności powiadamiania o tym fakcie ubezpieczonych 

studentów/doktorantów.” 

2. w § 8 po ust. 3 dodaje się ustępy 4-7 w brzmieniu: 

„ 4.  Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta/doktoranta wygasa po upływie 4 

miesięcy 

od  ukończenia studiów lub studiów doktoranckich lub skreślenia z listy studentów lub  

uczestników studiów doktoranckich.  

5.    Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego, a 

w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego – datę złożenia ostatniego 

wymaganego planem studiów egzaminu, zaś w przypadku kierunku farmacja – datę 

zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki. 

6.  Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez 

studenta/doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od 

wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta. 



7.  Dokumentem potwierdzającym wyrejestrowanie studenta/doktoranta lub członka rodziny 

studenta/doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego jest dokument ZUS ZWUA wydawany 

przez Dział Płac.” 

3.  Załącznik nr 1 do „Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i 

doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” otrzymuje 

brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

4.  Załącznik nr 3 do „Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i 

doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” otrzymuje 

brzmienie jak załącznik 2 do niniejszego zarządzenia. 

5.  Załącznik nr 5 do „Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i 

doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” otrzymuje 

brzmienie jak załącznik 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

                                                                                              

     Rektor 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  
  

 

prof. dr hab. Marek Ziętek 

 

 

 

 

Otrzymują: 

według rozdzielnika 
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