
WNIOSEK O OBJĘCIE UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM CZŁONKA RODZINY STUDENTA 

Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

Dane studenta objętego ubezpieczeniem zdrowotnym przez PPUZ w Nowym Targu 

Imię i nazwisko: 

Kierunek studiów: Nr albumu: 

PESEL: 

 

Dane członków rodziny studenta zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego (małżonek, dzieci) 

Imię i nazwisko: 

Data urodzenia: PESEL: 

Stopień pokrewieństwa: Kod stopnia niepełnosprawności (jeśli posiada): 

Seria i nr paszportu (w przypadku obcokrajowców): 

Imię i nazwisko: 

Data urodzenia: PESEL: 

Stopień pokrewieństwa: Kod stopnia niepełnosprawności (jeśli posiada): 

Seria i nr paszportu (w przypadku obcokrajowców): 

Imię i nazwisko: 

Data urodzenia: PESEL: 

Stopień pokrewieństwa: Kod stopnia niepełnosprawności (jeśli posiada): 

Seria i nr paszportu (w przypadku obcokrajowców): 

 

OŚWIADCZENIE 
Pouczona/y o odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 Kodeksu karnego(1) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej 
wynikającej z art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(2) oświadczam, że: 
1. Dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. 
2. Zgłaszani przeze mnie do ubezpieczenia zdrowotnego członkowie mojej rodziny nie podlegają obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z żadnego innego tytułu, ani nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez 
innych członków rodziny. 

3. W przypadku powstania innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego mojej osoby, bądź zgłoszonych przeze mnie 

członków rodziny, powiadomię o tym fakcie Centrum Zasobów Ludzkich PPUZ w Nowym Targu w terminie 3 dni 

od daty jego zaistnienia. 

4. W przypadku zmiany danych zawartych w niniejszym wniosku powiadomię o tym fakcie Centrum Zasobów 

Ludzkich PPUZ w Nowym Targu w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. 

 

 

Nowy Targ, dnia …………………………………..            ….……………………………………………   
                                                          (czytelny podpis studenta-wnioskodawcy) 

____________________ 
 (1)Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem 
za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
(2)Art. 307. 1. Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta. 


