Zał. nr 3

BWM-I-1362/EK/2006

Warszawa, 9 sierpnia 2006 r.

wg rozdzielnika

1. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej uprzejmie informuje, iż
obywatele polscy wyjeżdżający na staże zagraniczne, kursy językowe i inne formy
kształcenia w ramach programów wykonawczych do umów międzynarodowych i
porozumień resortowych, których realizatorem jest nasze Biuro zobowiązani są do:
1) wykupienia polisy ubezpieczeniowej od nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania
obejmującej okres pobytu za granicą (łącznie z podróżą).
Powyższy wymóg wynika z tego, iż większość państw wymienionych
w ofercie stypendialnej wymaga od obywateli polskich posiadania polisy
ubezpieczeniowej. Świadczenia medyczne gwarantowane przez partnera
zagranicznego, który takiej polisy nie wymaga, udzielane są w minimalnym zakresie,
natomiast ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia działa wyłącznie na
terenie Polski. Osoby posiadające obowiązkowe ubezpieczenie w Polsce
wyjeżdżające do państw Unii Europejskiej powinny mieć ze sobą Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ (wniosek o wydanie na stronie
www.nfz.gov.pl). Jednocześnie sugerujemy wykupienie dodatkowej polisy, gdyż
zakres świadczeń nie obejmuje m. in. transportu chorego do Polski.
2) dopełnienia formalności wizowych,
3) do przestrzegania przepisów obowiązujących w danym państwie.
2. Biuro informuje, iż osoba, która nie spełni warunków wymienionych w punkcie 1
niniejszego pisma bierze na siebie odpowiedzialność za skutki ich niedopełnienia.
3. Jednocześnie zalecamy wzięcie przez osobę wyjeżdżającą na kształcenie w ramach oferty,
środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez pierwsze dwa tygodnie
pobytu (z wyjątkiem pobytów krótkoterminowych do dwóch tygodni) gdyż niekiedy może
nastąpić opóźnienie w wypłacie stypendium z przyczyn niezależnych od naszego Biura.
4. Osoba ubiegająca się o wyjazd za granicę na wszystkie formy kształcenia realizowane
przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej potwierdza
zapoznanie się z powyższym wypełniając i podpisując załącznik do niniejszego pisma.
Wypełnienie i podpisywanie załącznika jest warunkiem przyjęcia aplikacji kandydata na
wyjazd zagraniczny.

Otrzymują:
- Rektorzy wyższych uczelni publicznych podległych MNiSzW;

Załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006
z 9 sierpnia 2006 r.

Oświadczenie osoby ubiegającej się o wyjazd za granicę

1. Imię i nazwisko .......................................................................................................
Pracownik/student ....................................................................................................
/ nazwa uczelni lub innej jednostki/
nr dowodu osobistego ............................................................
2. Państwo, do którego ma nastąpić wyjazd ........................................

3. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią pisma BWM-I-1362/EK/2006
z 9 sierpnia 2006r.

................
/data/

...........................................................
/podpis osoby ubiegającej się o wyjazd/

