Warszawa, 2003-06-12
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Departament Ekonomiczny
DE-I-0333-0-24/2003

według rozdzielnika

W celu realizacji postanowień art. 28, ust. 1, pkt 6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r.
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.)
Departament Ekonomiczny Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu zwraca się z uprzejmą prośbą
o przekazywanie - według załączonych wzorów - informacji o kwotach ponoszonych wydatków z tytułu
opłacania składek za ubezpieczenie zdrowotne oraz o liczbie studentów i uczestników studiów
doktoranckich, za których uczelnie bądź placówki naukowe prowadzące studia doktoranckie opłacają
te składki.
Powyższe informacje uprzejmie prosimy przekazywać do Departamentu Ekonomicznego MENiS
w terminach:
- załącznik Nr 1 - do 11 lipca br.,
- załącznik Nr 2 - do 7 listopada br.
Jednocześnie Ministerstwo uprzejmie przypomina, że szkoły wyższe i placówki naukowe
prowadzące studia doktoranckie zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacają składki za:
1) studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, gdy zainteresowani przedstawią
stosowne oświadczenie o nie podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu;
2) obcokrajowców - studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują w Polsce i są
uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają
obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.
Departament Ekonomiczny MENiS pragnie jednocześnie podkreślić, iż zgodnie z art. 9 ust. 2
w/w ustawy uczelnie i placówki naukowe prowadzące studia doktoranckie zwolnione są
z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub uczestnika studiów doktoranckich
posiadającego status członka rodziny osoby ubezpieczonej, rozumiany jako:
- dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce dla
którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia
przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez
ograniczenia wieku;
- małżonka;
- krewnych wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie
domowym.

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do wyżej wymienionych
osób jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego pomocy społecznej wynosząca od
1)
2)
1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. - 418 zł , a więc wysokość składki wynosi 33,44 zł.
Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zwraca się z uprzejmą prośbą o podpisanie
informacji odpowiednio: przez rektora i kwestora uczelni lub przez kierownika i głównego księgowego
placówki naukowej.
Przekazane na załączonych drukach oraz we wskazanych terminach informacje stanowić będą
podstawę do sfinansowania wymienionych wydatków uczelni i placówek naukowych ze środków
przewidzianych na ten cel w budżecie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na 2003 r.
Załączone formularze dostępne są również w formacie Microsoft Excel na internetowej witrynie
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu lub można je otrzymać drogą elektroniczną po przesłaniu
listu na adres balana@menis.gov.pl.

Rozdzielnik
1. Rektorzy państwowych i niepaństwowych szkół wyższych.
2. Dyrektorzy placówek naukowych prowadzących studia doktoranckie.

__________________________
1)

Na podstawie obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie
wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz
kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia
1 czerwca 2002 r. (MP Nr 19, poz. 338) oraz obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji
i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości
niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2003 r. (MP Nr 21, poz. 326)

2)

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
(Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r.
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.)

