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Przemyśl, dnia 19 lipca 2018 r. 

Pani Minister, w odpowiedzi na list rodziców dzieci w wieku szkolnym, pragnę zwrócić uwagę na pewien brak 

przejrzystości w kwestii zasad zawierania, między placówkami oświatowymi i ubezpieczycielami, umów o ubezpieczaniu 

od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przyjęta od lat praktyka ubezpieczania dzieci w szkołach, traktowana jako 

norma, realizowana jest automatycznie, bez przedstawienia rodzicom zasad wyboru danego ubezpieczyciela oraz bez 
dania im możliwości udziału w dokonaniu wyboru, mimo, iż to oni są płatnikami składki. 

Brak transparentności w tej kwestii z jednej strony budzi naturalne wątpliwości wśród rodziców, z drugiej strony stawia 

w niekorzystnym świetle placówki edukacyjne i nauczycieli, którzy z reguły pełnią rolę „skarbników” zbierających 

pieniądze, a na to, ze względu na szczególny etos tego zawodu pozwolić nie możemy. Z tego też względu celowo nie 
rozwijam wstydliwego wątku tzw. bonusów, gratyfikacji, prezentów dla szkół i nauczycieli ze strony firmy 

ubezpieczeniowej, która obsługuje daną placówkę oświatową. W związku z powyższym mając na uwadze prawo 

rodziców do pełnej informacji oraz do udziału w procesie decyzyjnym wyboru świadczeniodawcy, na rzecz którego 

ponosić będą oni wydatki, a z drugiej strony konieczność ochrony dobrego imienia placówek oświatowych i pedagogów, 
apeluję o systemowe uregulowanie tej kwestii. 

W związku z powyższym proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy i jakie zasady obowiązują przy wyłanianiu podmiotu, z którym placówki oświatowe podpisują umowę od NNW? 

2. Czy Pani Minister widzi potrzebę uregulowania tej kwestii, zwiększenia transparentności oraz wpływu rodziców na 

wybór ubezpieczyciela? Jeżeli tak, czy przewiduje się podjęcie prac nad uregulowaniem ww. kwestii? 

Z poważaniem 

Marek Rząsa 

Poseł na Sejm RP 

 

Odpowiedź na interpelację nr 24326 

w sprawie uregulowania zasad ubezpieczenia NNW dla 
dzieci w placówkach oświatowych 

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć 

Warszawa, 07-08-2018 

Szanowny Panie Pośle, 

w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności 
szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek 

za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).  

Zatem umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest 

dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno 



nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i w przypadku 

wycieczek szkolnych i wypoczynku organizowanego w kraju. Szkoła nie jest także uprawniona do żądania od rodziców 

pisania oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia dziecka, czy przedłożenia kopii polisy ubezpieczeniowej na dowód 
tego, że dziecko jest objęte innym ubezpieczeniem. 

Jednocześnie należy podkreślić, że przepisy ustawy Prawo oświatowe[3] nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również 

innych organów szkoły (w tym rady rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów 

ubezpieczenia na rzecz uczniów. Rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w 
tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Jednocześnie przepisy ww. ustawy[4] nie wykluczają kompetencji rady 

rodziców do wnioskowania do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach 

dotyczących ubezpieczenia. 

Podsumowując, to rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób 
procedowania z wyborem ubezpieczyciela oraz wybór oferty. 

W czerwcu 2017 r. Rzecznik Finansowy opublikował raport[5] o ubezpieczeniach szkolnych, którego wnioski okazały się 

pomocnym narzędziem dokonania oceny praktyki zawierania i wykonywania umów ubezpieczeń szkolnych, budowania 

świadomości rodziców lub opiekunów, jak też identyfikacji zagadnień wymagających podjęcia dalszych działań. 
Po analizie stosowanych praktyk przez ubezpieczycieli, Minister Edukacji Narodowej przekazał wszystkim Kuratorom 

Oświaty[6] informacje, w tym przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń, komunikat o Raporcie Rzecznika Finansowego pn. 

„Ubezpieczenia szkolne” oraz pismo od Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego[7] w celu dalszego ich 

upowszechnienia wśród dyrektorów, by w ten sposób wyeliminować nieprawidłowości na gruncie dobrowolnych 

ubezpieczeń zawieranych w szkołach i placówkach oświatowych. 
Z wyrazami szacunku 

Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Maciej Kopeć 

Podsekretarz Stanu 

[1] §15 rozporządzania z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 

28.08.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1150) - wejście w życie z 1.09.2014 r. oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055). 

[2] Art. 92c ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.). 

[3] ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). 

[4] zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy Prawo oświatowe. 

[5] Raport Rzecznika Finansowego pn. „Ubezpieczenia szkolne” i komunikat w sprawie ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży 

szkolnej z 13 lipca 2017 r. 

[6] pismo z 11.08.2017 r., znak: DWKI-WPB.513.19.2017.ARB 
[7] pismo z 09.08.2017 r. znak: DLU/WO/606/194/3/2017/ZW. 

 

 


