
Zarządzanie 

Kanclerza Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

 

z dnia 1 września 2015 r. 

W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC i obowiązkowego ubezpieczenia od kosztów 

leczenia poekspozycyjnego dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Powiślańskiej Szkoły 

Wyższej w Kwidzynie 

 

Na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie zarządza się, co 

następuje: 

 

§1 

Zarządzenie określa zasady ubezpieczenia OC i ubezpieczenia od kosztów leczenia poekspozycyjnego 

studentów Wydziału Nauk o Zdrowia Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie. 

§2 

1. Na Wydziale Nauk o Zdrowia Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie wprowadza się 

obowiązkowe ubezpieczenie OC i obowiązkowe ubezpieczanie od kosztów leczenia 

poekspozycyjnego dla studentów. 

2. Z zastrzeżeniem §3 ubezpieczenia, o których mowa w ust.1 obejmują studentów wszystkich 

kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu i lat studiów. 

3. Posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia spełniającego wymogi określone w zarządzaniu 

jest warunkiem dopuszczenia studenta do praktyk i zajęć praktycznych przewidzianych 

programem studiów. 

 

                                                            §3 

Z obowiązku wykupywania ubezpieczeń określonych w zarządzaniu zwolnieni są studenci studiów 

pomostowych na kierunku „pielęgniarstwo”, którzy posiadają wykupione obowiązkowe ubezpieczenia 

OC dla pielęgniarek zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia2011r. o działalności, leczniczej(Dz.U.Nr112, 

poz.654 ze zm.) oraz ubezpieczenie poekspozycyjne w związku z wykonywaniem zawodu 

pielęgniarki. 

 

§4 

1. Z zastrzeżeniem ust.2, obowiązkowe ubezpieczenie OC dla studentów obejmuje, co najmniej 

odpowiedzialność cywilną studenta za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie: 

1) udzielania świadczeń zdrowotnych, 

2) niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych - w związku z 

odbywaniem w zakładach opieki zdrowotnej lub na terenie uczelni praktyk i zajęć 

praktycznych. 

2. Przez szkodę wyrządzoną osobie trzeciej rozumie się szkodę powstałą na skutek śmierci, 

uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które są następstwem zdarzeń wymienionych w ust.1 

lub 2, w tym utracone korzyści poszkodowanego. 

3. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi 50 000 zł, a okres ubezpieczenia 

powinien upływać nie wcześniej niż z końcem roku akademickiego. 

 

 

§5 

 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie od kosztów leczenia poekspozycyjnego, o którym mowa w §2 

ust.1 pkt 2 obejmuje, co najmniej zwrot kosztów: 



1) Leczenia poekspozycyjnego (w tym leczenia profilaktycznego) w rozumieniu ustawy z 

dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych wśród 

ludzi(Dz.U.Nr234,poz.1570 ze zm.), 

2) Konsultacji specjalistycznych, 

3) Wykonania badań diagnostycznych, 

4) Szczepień poekspozycyjnych  

- powstałych na skutek zdarzeń zaistniałych podczas odbywania praktyk i zajęć praktycznych 

w zakładach opieki zdrowotnej. 

2. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 10 000 zł, a okres ubezpieczenia nie 

powinien upływać wcześniej niż z końcem roku akademickiego. 

§6 

1. Studenci wykupują obowiązkowe ubezpieczenie OC indywidualnie albo za pośrednictwem 

uczelni. 

2. W przypadku ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem uczelni pracownik dziekanatu 

działając w porozumieniu z Kanclerzem podaje do wiadomości studentów zakres i ogólne 

warunki ubezpieczenia oraz termin i sposób dokonywania zgłoszeń do ubezpieczenia. Termin 

zgłoszenia nie może przypadać później niż na miesiąc\c przed rozpoczęciem praktyk i zajęć 

praktycznych przewidzianych programem studiów. 

§7 

 

Obowiązkowe ubezpieczenie poekspozycyjne student wykupuje indywidualne albo za 

pośrednictwem uczelni. Do ubezpieczenia poekspozycyjnego §6 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

§8 

1. Wymóg posiadania przez studenta obowiązkowego ubezpieczenia zgodnego z wymogami 

zarządzania uważa się za spełniony, jeżeli: 

1) student wykupił ubezpieczenie oferowane za pośrednictwem uczelni, albo 

2) przedstawił zaświadczenie ubezpieczyciela stwierdzające posiadanie ważnego 

ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia od kosztów leczenia poekspozycyjnego, które 

spełnia wymogi określone w zarządzaniu, 

3) student złoży oświadczenie (załącznik nr 3), że rezygnuje z obowiązkowego 

ubezpieczenia od kosztów leczenia poekspozycyjnego a w przypadku zaistniałego 

zdarzenia sam ponosi wszelkie koszty z tym związane. 

2. Wzór zaświadczenia o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia OC stanowi załącznik nr1 do 

zarządzenia, a wzór zaświadczenia o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od kosztów 

leczenia poekspozycyjnego stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

3. Wymogi, o których mowa w ust.1 są weryfikowane przez pełnomocnika dziekana do spraw 

praktyk przed dopuszczeniem studenta do praktyk lub zajęć praktycznych.  

§9 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2015/2016. 

 

 

 

 

 



 

 

do zarządzenia Kanclerza Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie  

Nr2/2015 z dnia 1 września 2015 r. 

-WZÓR- 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

                       Imię i nazwisko, adres i nr PESEL   

 

Oświadczenie 

 

 

Ja niżej podpisany  oświadczam, że świadom konsekwencji wynikających z rezygnacji 

z ubezpieczenia od kosztów leczenia poekspozycyjnego dla studentów kierunków 

medycznych obejmujące zwrot kosztów: 

1) leczenia poekspozycyjnego ( w  tym leczenia profilaktycznego) w rozumieniu ustawy z 

dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych wśród 

ludzi (Dz.U. Nr 234, poz.1570 ze zm.), 

2) konsultacji specjalistycznych, 

3) wykonania badań diagnostycznych, 

4) szczepień poekspozycyjnych powstałych na skutek zdarzeń zaistniałych podczas 

odbywania praktyk i zajęć praktycznych w zakładach opieki zdrowotnej. 

 

 

 

 

 

……………………... .      …………………………. 

Miejscowość i data        
Podpis osoby upoważnionej 

 

 


