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Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rod ziny 

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają członkowie rodziny osoby ubezpieczonej (np. pracownika), jeŜeli nie mają 

własnego tytułu do objęcia tym ubezpieczeniem ani nie podlegają temu ubezpieczeniu na podstawie przepisów 

o koordynacji. Przy czym status członka rodziny zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, 

o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17-20, 26-28a, 30, 33 ustawy zdrowotnej, tj.: 

• uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, 

   

• dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze 

lub w domach pomocy społecznej, 

   

• dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach, o których 

mowa wyŜej, 

   

• studentów i uczestników studiów doktoranckich, 

   

• osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, 

   

• osoby, które uzyskały w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objęte indywidualnym 

programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej, 

   

• osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu 

jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

   

• osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, 

   

• osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, 

   

• osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego 

orzeczenia sądu. 

Członkiem rodziny, zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy zdrowotnej, jest: 

• dziecko własne, dziecko małŜonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego 

ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do 

ukończenia przez nie 18 lat, a jeŜeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeŜeli posiada 



orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia 

wieku, 

   

• małŜonek, 

   

• wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy zdrowotnej, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., osoba podlegająca 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków 

rodziny. Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same (np. pracownicy), informują podmiot 

właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracodawcę) o członkach rodziny 

podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczno ści 

powoduj ących konieczno ść dokonania zgłoszenia.  

WaŜne:  Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do 
ubezpieczenia zdrowotnego.  

W przypadku członków rodziny do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wystarczy zgłoszenie do ubezpieczenia 

zdrowotnego przez jedną osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, z tym Ŝe wnuki mogą 

zostać zgłoszone tylko w razie, gdy Ŝaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na 

podstawie art. 66 ust. 1 ustawy zdrowotnej lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu 

dobrowolnemu. Tak stanowi przepis art. 67 ust. 3a ustawy zdrowotnej. 

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązek wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego wynika 

z nowego art. 76a ustawy zdrowotnej. Przepis ten stanowi, Ŝe osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do objęcia 

ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega wyrejestrowaniu z tego tytułu wraz z członkami rodziny. Osoba 

podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłosiła do Funduszu członków rodziny, jest 

obowiązana poinformować podmiot właściwy do dokonania wyrejestrowania o okolicznościach powodujących 

konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych 

okoliczno ści. Wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje podmiot właściwy do dokonania 

zgłoszenia. 

Do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny osób ubezpieczonych stosuje się, co do zasady, odpowiednio 

przepisy dotyczące zasad, trybu i terminu zgłaszania do ubezpieczeń społecznych oraz wyrejestrowywania z tych 

ubezpieczeń (art. 74 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny osoby 

ubezpieczonej, jak i wyrejestrowania z tego ubezpieczenia, dokonuje się na druku ZUS ZCNA. 

 

Zwracamy uwag ę! Kto będąc ubezpieczonym, nie informuje podmiotu właściwego do dokonania zgłoszenia do 

ubezpieczenia zdrowotnego o okolicznościach powodujących konieczność zgłoszenia lub wyrejestrowania 

członka rodziny podlega karze grzywny (art. 193 pkt 6 ustawy zdrowotnej). 

 

 


