
INSTRUKCJA ZBIÓRKI NA UBEZPIECZENIE GRUPOWE 

DLA STAROSTÓW PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku 

NALEŻY: 

1. Odebrać pakiet informacyjny u koordynatora (informacje + formularze) lub pobrać i wydrukować 

pakiet ze strony internetowej 

2. Pobrać ze strony internetowej www.pwsz-sanok.edu.pl/ubezpieczenie/ formularz listy 

ubezpieczonych (plik Excel).  

3. Do 14.11.2017 r. przeprowadzić zbiórkę (Starostowie mogą wyznaczyć swoim grupom krótsze 

terminy). Student powinien czytelnie wypełnić rubryki w formularzu, podpisać się i wpłacić 

składkę.  

4. Przepisać wszystkie dane z papierowej wersji  listy ubezpieczonych do pliku Excel (starostowie 

starszych roczników mogą ułatwić sobie pracę kopiując część danych z zeszłorocznego pliku) 

5. Do 14.11.2017 r. przekazać koordynatorowi zbiórki: 

a. Papierowe podpisane wersje list ubezpieczonych 

b. Pobrany ze strony i odpowiednio wypełniony plik Excel (na pendrivie lub pocztą 

elektroniczną – PROSIMY O ODPOWIEDNIE OPISYWANIE EMAILI) 

c. Odpowiednio wyliczoną sumę pieniędzy 

d. Zaświadczenia o ubezpieczeniu studentów, którzy nie opłacili składki (dotyczy tylko grup 

„obowiązkowych” – patrz na odwrocie) 

6. Uwaga:  

a. studenci opłacają składkę NW w dwóch wariantach różniących się tylko sumą ubezp.: 

 wariant podstawowy na sumę 26 000zł - składka 45 zł (w Instytucie Medycznym 55 zł ze 

względu na objęcie ubezpieczeniem tzw. ekspozycji na choroby zakaźne w szpitalu) 

 wariant rozszerzony na sumę 50 000 zł - składka 82 zł (w Instytucie Medycznym 87 zł ze 

względu na objęcie ubezpieczeniem tzw. ekspozycji na choroby zakaźne w szpitalu) 

b. studenci Instytutu Medycznego opłacają dodatkowo składkę OC (5zł / rok) 

c. na temat obowiązku ubezpieczeń na niektórych kierunkach można przeczytać na następnej 

stronie. Proszę o zapoznanie się z tekstem na odwrocie. 

Koordynator ds. ubezpieczenia z upoważnienia Samorządu Studenckiego: 

Marcin Owsiak (Pracownik Biura karier Promocji i Współpracy) 

bud. A, pok. 113,  tel. 13 46 55 975,  

email: biurokarier@pwsz-sanok.edu.pl 

www: www.pwsz-sanok.edu.pl/ubezpieczenie/   

 

 

UWAGA PRZECZYTAJ, A ZROZUMIESZ DLACZEGO WARTO SIĘ POSTARAĆ 

W przypadku ubezpieczenia NW każdy Starosta, który ubezpieczy 90% osób ze swojej grupy (kierunek 

lub specjalność na roku, bez względu na wariant) zostanie zwolniony ze swojej składki na 

ubezpieczenie NW (wariant podstawowy). Liczba osób stanowiąca 90% roku zostanie wyliczona na 

podstawie danych z Działu Toku Studiów).  

W przypadku małej liczby starostów zwolnionych w ten sposób, mogą zostać zwolnione osoby z mniejszym 

odsetkiem ubezpieczonych. Warto się więc postarać. 

↓ 
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tzw. „OBOWIĄZKOWOŚĆ” + NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU  

NW: 

1. ubezpieczenie od następstw wypadków tzw. NW (odszkodowanie np. po złamaniu nogi itp.) – nie mylić z 

ubezpieczeniem NFZ (wizyta u dentysty, lekarza rodzinnego itp.) 

2. obowiązuje 24 h na dobę, przez cały rok (także na wakacje 2018) 

3. ważne w Polsce i za granicą (niezbędne do wyjazdów na praktyki i do pracy) 

4. Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk 

5. o wiele tańsze niż indywidualne  

a. wariant podstawowy - składka 45 zł/rok (czyli ok. 12 groszy/dzień) to ubezpieczenie na kwotę 26 000zł (czyli 

przy skręceniu kostki to odszkodowanie około 1000zł), w Instytucie Medycznym 55 zł/rok ze względu na 

objęcie ubezpieczeniem tzw. ekspozycji na choroby zakaźne w szpitalu 

b. wariant rozszerzony - składka 82 zł/rok (czyli ok. 22 grosze/dzień) to ubezpieczenie na kwotę 50 000zł (czyli 

przy skręceniu kostki to odszkodowanie około 2000zł), w Instytucie Medycznym 87 zł/rok ze względu na 

objęcie ubezpieczeniem tzw. ekspozycji na choroby zakaźne w szpitalu 

6. system zaocznych komisji lekarskich (wysyłasz dokumenty i nie stajesz przed komisją) – w razie wypadku należy się 

zgłosić po zakończeniu leczenia do koordynatora (udzieli rady jak postępować dalej) 

7. termin zbierania składki do 14.11.2017 r. (starostowie mogą wyznaczyć swoim grupom krótsze terminy) / termin 

wpłaty do koordynatora do 14.11.2017 r. 

8. w naszej uczelni ubezpieczenie nie zawsze jest obowiązkowe, ale jak widać powyżej  bardzo przydatne. Decyzję o 

obowiązkowości ubezpieczenia podejmuje kierownik zakładu, z którym można skonsultować ten temat. 

UBEZPIECZENIE JEST NA PEWNO OBOWIĄZKOWE DLA: 

 wszystkich studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego (wynika to z porozumień pomiędzy uczelnią, a 

miejscami odbywania zajęć praktycznych i praktyk, które wymagają takiego ubezpieczenia). 

 większości studentów mechaniki i budowy maszyn (jak się dowiedzieliśmy z racji na charakter praktyk (kontakt z 

maszynami) - opiekunowie bardzo  często wymagają posiadania NW) 

 wszystkich studentów gospodarki w ekosystemach rolnych i leśnych (wyjazdy na praktyki terenowe) 

 studentów korzystających z wyjazdów organizowanych przez uczelnię (wycieczki, praktyki zagraniczne, zawody 

sportowe,  praktyki wyjazdowe, koncerty itp.).  

Jeżeli student/ka należy do którejś z powyższych grup, ale ma już ubezpieczenie NW i nie chce posiadać dodatkowego, musi 

złożyć osobie zbierającej składkę zaświadczenie o posiadaniu polisy (wzór do pobrania ze strony www.pwsz-

sanok.edu.pl/ubezpieczenie). Na zaświadczeniu tym musi być zawarta informacja, że posiadane ubezpieczenie obowiązuje 

podczas praktyk, wyjazdów zagranicznych itp. (w zależności od kierunku studiów, np. studentki/ci pielęgniarstwa - na 

praktykach w szpitalu).  

 

OC DLA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

1. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej tzw. OC (odszkodowanie dla pacjenta gdy praktykant np. zrobi źle 

zastrzyk i spowoduje to komplikacje)  

2. obowiązuje podczas zajęć praktycznych i praktyk 

3. suma ubezpieczenia 10 000zł  

4. Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk 

5. o wiele tańsze niż indywidualne (składka 5 zł/rok) 

6. termin zbierania składki do 14.11.2017 r. (starostowie mogą wyznaczyć swoim grupom krótsze terminy) / termin 

wpłaty do koordynatora do 14.11.2017 r. 

7. ubezpieczenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego (wynika to z 

porozumień pomiędzy uczelnią, a miejscami odbywania praktyk, które wymagają takiego ubezpieczenia). 

Jeżeli student/ka ma już ubezpieczenie OC i nie chce wykupować dodatkowego, musi złożyć osobie zbierającej składkę 

zaświadczenie o posiadaniu polisy (wzór na stronie www.pwsz-sanok.edu.pl/ubezpieczenie). Na zaświadczeniu tym musi być 

zawarta informacja, że posiadane ubezpieczenie obowiązuje podczas wszystkich zajęć i praktyk w szpitalu oraz obejmuje 

tzw. „ekspozycję”.) 

 

NW/OC - UWAGA: studenci z grup „obowiązkowych”, którzy nie będą posiadali ubezpieczenia mogą 

zostać niedopuszczeni do zajęć praktycznych lub do odbywania praktyk lub wyjazdów do czasu gdy 

ubezpieczą sie prywatnie. Z doświadczenia wiemy, że jest to o wiele droższe, dlatego polecamy jednak 

ubezpieczenie grupowe. 


