
Zarządzenie nr  33/XV R/2018 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

 

w sprawie zasad ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów lecze-

nia obcokrajowców spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolne-

go Handlu przyjeżdzających w celach służbowych do Uniwersytetu Medycznego  

we Wrocławiu oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. 2017, poz. 2183 ze zm.) oraz § 51 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu (t.j. załącznik do uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu nr 1774 z dnia 31 maja 2017 r. ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Pracownicy Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (zwanego 

danej: Uczelnią) zapraszający gości zagranicznych (niebędących obywatelami Unii Euro-

pejskiej oraz spoza Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) zgłaszają do Działu 

Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na co najmniej 4 

dni robocze przed planowanym przyjazdem, listę osób przyjeżdzających do Uczelni cu-

dzoziemców w ramach współpracy.  

2. Dział Współpracy Międzynarodowej: 

1) opracowuje roczny plan wizyt gości zagranicznych, 

2) prowadzi ewidencję  przybywających w celach służbowych cudzoziemców  

o których mowa w ust.1,  

3)  prowadzi sprawy i udostępnia informacje dotyczące polisy ubezpieczeniowej, 

4)  kontroluje liczbę wykorzystanych osobodni przyznanych w danej polisie, 

5) przekazuje dane osoby przyjeżdżającej do brokera ubezpieczeniowego, 

6) dokonuje innych czynności związanych z obsługą polisy, w tym jej wypowiedzeniem 

albo przedłużeniem.  

3. Zgłoszenia o których mowa w ust 1. zawierające dane:  

a) imię, nazwisko,  

b) datę urodzenia  lub PESEL 

c) kraj pochodzenia,  



d) nr paszportu, 

e) okres planowanego pobytu (ilość dni), 

przekazuje się drogą elektroniczną na adres poczty pracownika Działu Współpracy Mię-

dzynarodowej: piotr.mittelstaedt@umed.wroc.pl.  

4. W przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia cudzoziemca przez pracownika jed-

nostki zapraszającej zgodnie z niniejszym zarządzeniem, Uczelnia  nie ponosi odpowie-

dzialności za zdarzenia objęte umową ubezpieczenia. 

 

§ 2 

Szczegółowe zasady ubezpieczenia reguluje polisa ubezpieczeniowa oraz Ogólne Warunki 

Ubezpieczenia wraz klauzulami Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz 

Ubezpieczenie assistance Pakiet Biznes. 

 

§ 3 

W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, stanowiącym 

załącznik do zarządzenia nr 66/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocła-

wiu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w strukturze administracji Uczelni oraz 

wprowadzenia w życie „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wro-

cławiu”, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w karcie „DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ” w rubryce „Kluczowe 

zadania”, pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d. obsługa organizacyjna i administracyjna wizyt gości przyjeżdżających do Uniwer-

sytetu z zagranicy (w tym prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem gości  

z zagranicy),”. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  

  

prof. dr hab. Marek Ziętek 

 

 

Otrzymują: 

według rozdzielnika 
MC 
 


