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Załącznik Nr 1 
Do Procedury zawierania umów  

dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego 
w Podkarpackim OW NFZ 

 
 

ZASADY DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 
 
1. W jaki sposób ubezpieczy ć się dobrowolnie ? 
 

Zasady dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia reguluje 
art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych [tekst jednolity Dz.U. 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.], zwanej dalej 
ustawą, oraz Zarządzenie Nr 9/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 marca 
2007 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzoru wniosku  
o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, wzoru umowy dobrowolnego 
ubezpieczenia zdrowotnego, wzoru wniosku o objęcie wolontariusza dobrowolnym 
ubezpieczeniem zdrowotnym, wzoru umowy o objęcie wolontariusza dobrowolnym 
ubezpieczeniem zdrowotnym oraz Instrukcji w sprawie trybu i zasad rozkładania na raty 
miesięczne lub zwalniania z opłaty przy zawieraniu umów objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem 
zdrowotnym. 

Osoby zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie objęte obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego z żadnego tytułu oraz osoby wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 
ustawy, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

Pisemny wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym należy złożyć  
w Oddziale Wojewódzkim NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania. Druki wniosków są 
dostępne w Oddziale i Punktach Informacyjnych oraz na stronach internetowych: www.nfz-gov.pl, 
www.nfz-rzeszow.pl.  

We wniosku wpisuje się podstawowe dane osobowe oraz numer PESEL (jeżeli jeszcze nie 
został nadany, osobę można ubezpieczyć, ale nie będzie możliwe rozliczenie udzielonych jej 
świadczeń zdrowotnych). Należy również podać datę wygaśnięcia poprzedniego tytułu do 
ubezpieczenia zdrowotnego (obowiązkowego lub dobrowolnego) – w celu ustalenia przerwy  
w przebiegu ubezpieczenia. Okres poprzedniego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce lub innym 
państwie Unii Europejskiej powinien być udokumentowany (w przypadku wygaśnięcia 
ubezpieczenia w innym państwie UE – na formularzu E-104). 

Wypełniony wniosek, złożony w Oddziale NFZ, jest rozpatrywany niezwłocznie. Następnie  
z ubezpieczającym się zawierana jest umowa , na mocy której zostaje on objęty ubezpieczeniem 
zdrowotnym i nabywa prawo do świadczeń zdrowotnych refundowanych przez NFZ, pod 
warunkiem terminowego opłacania składki. 

Umowa nie może być zawarta „wstecz”, to znaczy z datą wcześniejszą niż data wpływu 
wniosku do Oddziału NFZ. 

 
2. Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego 

 
      Umowę podpisuje wnioskodawca w siedzibie Oddziału NFZ osobiście lub przez 
pełnomocnika, który powinien okazać stosowne upowa żnienie  (w formie pisemnej).  

Na podstawie zawartej umowy ubezpieczeniem zdrowotnym zostają objęci również 
członkowie najbliższej rodziny wnioskodawcy wymienieni w art. 5 pkt 3 ustawy, jeżeli nie są 
ubezpieczeni z innego tytułu (np. dzieci, nie ubezpieczony współmałżonek). Liczba członków 
rodziny nie ma wpływu na wysokość składki. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Prawo 
do świadczeń zdrowotnych ubezpieczonego i zgłoszonych członków rodziny rozpoczyna się w 
dniu określonym w umowie i wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania ubezpieczenia 
zdrowotnego w Funduszu. 

3. Załączniki do umowy - druki ZUS 

Załącznikami do umowy są druki zgłoszenia do ubezpieczenia :  
1) druk ZUS ZZA – zgłoszenie osoby ubezpieczonej, 
2) druk ZUS ZCNA – zgłoszenie członków rodziny.  
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Każdy, kto chce być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, musi dopełnić 
niezbędnych formalności nie tylko w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale także w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych. 

Ubezpieczony ma obowiązek: 
1) dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS - w terminie do 7 dni,  licząc od 

pierwszego dnia obowiązywania umowy, 
2) składać w ZUS deklaracje o wysokości składki zdrowotnej na drukach ZUS DRA – w terminie 

do 15. dnia następnego miesiąca za każdy miesiąc, za który opłaca składkę, 
3) w razie rezygnacji z ubezpieczenia – złożyć druki ZUS ZWUA i ZUS ZWPA z datą 

rozwiązania umowy. 
 

4. Składka zdrowotna 

     Miesięczna składka zdrowotna jest obliczana w wysokości 9 % podstawy jej wymiaru.  
Składka jest miesięczna i niepodzielna; składkę w pełnej wysokości za miesiąc kalendarzowy,  
w którym podlegało się ubezpieczeniu (także niepełny miesiąc) należy opłacić w terminie do 15. 
dnia następnego miesiąca ("z dołu"). 

Składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne pobiera i ewidencjonuje wyłącznie Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Wpłaty kolejnych składek należy dokonywać w banku lub na poczcie.  

W przypadku osób, dla których podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi kwota 
przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 5 pkt 31) ustawy, wysokość składki zmienia się 
zawsze od początku nowego kwartału kalendarzowego, to jest  w styczniu, kwietniu, lipcu  
i październiku każdego roku. Ubezpieczony samodzielnie dokonuje aktualizacji wysokości składki 
- zgodnie ze zmieniającą się podstawą wymiaru składki. 

Informacja o wysokości składki jest dostępna: 
• w siedzibie Oddziału NFZ w Rzeszowie, ul. Zamkowa 8, tel. (17) 86-04-167, 86-04-195; 
• na stronie internetowej: www.nfz-rzeszow.pl ; 
• w siedzibach Punktów Informacyjnych POW NFZ w: Dębicy, Jaśle, Krośnie, Sanoku, 

Przemyślu, Jarosławiu, Stalowej Woli, Tarnobrzegu i Mielcu (adresy i numery telefonu 
dostępne na stronie internetowej). 

5. Opłata  

Objęcie osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi 
nieprzerwanie powyżej trzech miesięcy, jest uzależnione od wniesienia opłaty na rachunek 
Funduszu. Wysokość opłaty jest uzależniona  od okresu, w którym ubezpieczający się nie był 
objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, i wynosi dla nie ubezpieczonych: 

od 3 miesi ęcy do 1 roku ...................................... .................... 20 % podstawy wymiaru składki 
powy żej roku do 2 lat .................................. ............................ 50 % podstawy wymiaru składki 
powy żej 2 lat do 5 lat ................................. ............................ 100 % podstawy wymiaru  składki 
powy żej 5 lat do 10 lat ................................ ........................... 150 % podstawy wymiaru składki 
powy żej 10 lat ......................................... ............................... 200 % podstawy wymi aru składki 

Dokładne zasady obliczania opłaty zawiera art. 68 ust. 7-11 ustawy. Opłatę należy wpłacić 
przed  zawarciem umowy. 

W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany i udokumentowany wniosek osoby 
ubiegającej się o ubezpieczenie dobrowolne Dyrektor Oddziału może podjąć decyzję o umorzeniu 
tej opłaty lub rozłożeniu jej na raty miesięczne (jednak nie więcej niż 12 rat). Opłata nie podlega 
zwrotowi, a jeżeli została rozłożona na raty, musi być spłacona w całości, nawet w przypadku 
wcześniejszego rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Opłata nie dotyczy studentów spoza UE 
oraz innych osób wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ustawy. 
 
6. Dowód ubezpieczenia  
 

Dowodem ubezpieczenia przy podleganiu dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jest 
oryginał umowy wraz z dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc, natomiast dla członków 
rodziny ubezpieczonego – dodatkowo druk zgłoszeniowy ZUS ZCNA. 
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7. Rozwi ązanie umowy  
 
Umowa może zostać rozwi ązana przez ubezpieczającego się w drodze pisemnego 

poinformowania Funduszu o rezygnacji. Jednak data rozwiązania umowy nie może być 
wcześniejsza niż data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Funduszu (nie można rozwiązać 
umowy „wstecz”).  

Przykład:  
Jeżeli osoba chce być ubezpieczona dobrowolnie do końca marca i zrezygnować  
z ubezpieczenia od dnia 1 kwietnia, to oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone  
w Funduszu najpóźniej w dniu 1 kwietnia. Druk wyrejestrowania z ubezpieczenia dobrowolnego 
(ZUS ZWUA) należy złożyć w ZUS również z datą 1 kwietnia (dzień wyrejestrowania jest 
pierwszym dniem nie ubezpieczenia). W tym przypadku należna składka za marzec powinna być 
opłacona do dnia 15. kwietnia. 
 
8. Wygaśnięcie umowy  

 Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wygasa  w następujących przypadkach: 
1 - z chwilą przeniesienia miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
2 - w przypadku objęcia danej osoby obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, zgodnie z art. 

66 ust. 1 ustawy, 
3 - po ustaleniu przez Dyrektora Wojewódzkiego Oddziału Funduszu, ustawodawstwa 

właściwego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
4 - po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek: 

Jeżeli ubezpieczony zaprzestał opłacania składek wynikających z umowy i powstała zaległość 
w opłacaniu składek, wówczas datą wygaśnięcia umowy jest dzień następujący po miesiącu 
nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. 

Przykład:  
Ubezpieczony zapłacił ostatnią składkę za miesiąc marzec. Składka za kwiecień powinna zostać 
opłacona do dnia 15. maja (termin płatności). Jeśli składka nie zostanie opłacona w tym terminie, 
od dnia 16. maja rozpoczyna się okres zaległości. Umowa wygasa po miesiącu nieprzerwanej 
zaległości, czyli z dniem 16. czerwca.  
Ubezpieczony powinien dokonać wyrejestrowania w ZUS na drukach ZUS ZWUA i ZUS ZWPA  
z dniem 16. czerwca. 
Jeżeli natomiast do 15. czerwca ubezpieczony opłaci zaległą składkę wraz z odsetkami, umowa 
nie wygaśnie i ubezpieczenie zdrowotne może być kontynuowane bez przerwy.  
Niezależnie od tego, czy umowa będzie kontynuowana czy nie, ubezpieczony zawsze winien 
opłacić nie zapłacone a należne składki wraz z odsetkami za cały okres ubezpieczenia  
(do 15 czerwca), tj. za kwiecień, maj i czerwiec w pełnej wysokości.  

 
 
 
Szczegółowych informacji na temat dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego udzielają 
pracownicy Sekcji Ewidencji POW NFZ - tel. (17) 86-04-167, 86-04-195, 86-04-230. 
 

 


