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ZARZĄDZENIE NR 7/2019 

Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 31 października 2019 r. 

 

w sprawie ubezpieczenia majątku Uczelni oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

 

§ 1 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zwany dalej „Uczelnią” zleca brokerowi, z którym współpracuje 

czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego obejmujące całokształt czynności faktycznych i prawnych 

związanych z zawieraniem i wykonaniem umów ubezpieczenia ryzyk osobowych i majątkowych.  

 

§ 2 

Prowadzenie spraw związanych z realizacją umów ubezpieczenia, w tym likwidacją szkód, winno być 

realizowane za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Ubezpieczeń Panią mgr Ewę Szczerbę, kierownika 

Działu Księgowości Majątkowej. 

§ 3 

Pełnomocnik Kanclerza ds. Ubezpieczeń jest odpowiedzialny za obsługę w zakresie ubezpieczeń: 

 majątku Uczelni, 

 odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, 

 komunikacyjnych, 

 NNW studentów, doktorantów oraz pracowników, 

 NNW pracowników wyjeżdżających poza granice RP w ramach wyjazdów służbowych. 

 

§ 4 

Pełnomocnikowi Kanclerza ds. Ubezpieczeń należy zgłaszać niezwłocznie takie sytuacje jak: 

 wystąpienie zdarzenia losowego mogącego pociągnąć za sobą powstanie szkody w ubezpieczonym 

majątku,  

 dewastację majątku, graffiti, kradzież z włamaniem i rabunek, uszkodzenie, stłuczenie szyb, itp., 

 zmianę sum ubezpieczenia – spowodowaną zdarzeniami związanymi z majątkiem Uczelni    

np.: nabycie, sprzedaż, likwidacja, przeszacowanie wartości budynków według aktualnych  

przeliczników, itp., 

 nowe inwestycje, planowane remonty, przebudowy oraz modernizacje, 

 włączenie /wyłączenie osób do /z ubezpieczenia NNW studentów, doktorantów i pracowników, 

 wszelkie inne zdarzenia mające wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. 

 

§ 5 

Informacje o towarzystwach ubezpieczeniowych obsługujących Uczelnię w zakresie poszczególnych 

rodzajów ubezpieczeń oraz dane kontaktowe do Pełnomocnika Kanclerza ds. Ubezpieczeń oraz 

współpracującego z Uczelnią brokera zawiera Pismo Okólne Kanclerza.  
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§ 6 

Traci moc Zarządzenie Kanclerza nr 11/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ubezpieczenia majątku 

Uczelni i NNW studentów. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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