
INSTRUKCJA ZBIÓRKI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE GRUPOWE 

DLA STAROSTÓW UP im. Jana Grodka w Sanoku 

 

Szanowny Starosto, Szanowna Starościno, 

1. Na początek przeczytaj  informacje nt. ubezpieczeń na stronie internetowej uczelni (www.up-

sanok.edu.pl/ubezpieczenie). Zajmie Ci to ok. 3-5 min. 

2. Do 23.10.2020 r. obowiązkowo poinformuj wszystkich studentów z Twojej grupy o zbiórce składki  

(na zajęciach, poprzez Facebook, email, sms, rozmowę telefoniczną).  

3. Do 04.11.2020 r. przeprowadź zbiórkę składek i zaświadczeń o ubezpieczeniu poza uczelnią. 

4. W celu ubezpieczenia się student musi: 

a. wypełnić formularz online pod adresem www.up-sanok.edu.pl/ubezpieczenie (bez tego nie 

zostanie ubezpieczony) 

b. wpłacić składkę w formie ustalonej przez Ciebie jako Starostę (gotówka lub wpłata na Twoje 

konto – nie konto uczelni) 

5. Jeśli Twoja grupa jest zobowiązana do ubezpieczenia (szczegóły na stronie internetowej) i student 

nie chce ubezpieczać się w uczelni, to musi dostarczyć Ci w ustalony przez Ciebie sposób (wersja 

papierowa lub skan/wyraźne zdjęcie) zaświadczenie na uczelnianym formularzu (do pobrania na 

stronie uczelni). 

6. W dniach 5-6.11.2020 r. otrzymasz email od ww. koordynatora zawierający liczbę osób, które 

ubezpieczyły się w Twojej grupie (na podstawie wypełnionych formularzy), aby w dniach 7-

8.11.2020 r. móc dokonać ewentualnych korekt ze studentami. 

7. Od 09.11 do 13.11.2019 r. przekaż koordynatorowi ds. ubezpieczenia 

a. odpowiednio wyliczoną sumę pieniędzy w gotówce (zgodną z liczbą ubezpieczonych osób) 

b. zaświadczenia  w wersji papierowej lub skany/wyraźne zdjęcia (w tym przypadku wszystkie 

razem w jednym emailu) 

8. Uwaga benefity dla Starostów / 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 (jak widać -  warto zadbać o ubezpieczenie kolegów i koleżanek z 

grupy). 

9. Uwaga COVID-19 / prosimy o śledzenie strony internetowej uczelni i odbieranie korespondencji 

email, gdyż w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, sposób zbiórki składek może się 

zmienić.  

 

Z góry dziękuję za pomoc i współpracę, 

 

 

Koordynator ds. ubezpieczenia z upoważnienia Rady Samorządu Studenckiego: 

Marcin Owsiak (Pracownik Biura Karier Promocji i Współpracy) 

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

biuro czynne pon. – pt., 8.00 – 15.00  

email: biurokarier@pwsz-sanok.edu.pl 

www.up-sanok.edu.pl/ubezpieczenie   
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