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Warszawa, 01 pa2dziernika 2018 r.

Pahstwo Kuratorzy O5wiaty
wg rozdzielnika

Szanowni Pahstwo,

w zwiqzku z naplywajqcymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnaNami
i wqtpliwoSciami, uprzejmie przypominam, 2e w obecnym stanie prawnym
nie ma regulacji ustanawiajqcych obowiqzkowe ubezpieczenia w odniesieniu
do dzialalnosci szk6l i placowek oswiatowygh, z wyjqtkiem sytuacji, w ktorej
szkoNa organizuje wycieczkg zagranicznq' lub wypoczynek za granicq'
(samodzielnie lub we wsp6lpracy z przedsiqbiorcami zajmujqcymi sig
dzialalnoSciq turystycznq). Umowa ubezpieczenia od nastgpstw
nieszczq6liwych wypadk6w (NNW) dzieci i mNodzie2y szkolnej jest dobrowolnq
umowE ubezpieczenia. Moze byc ona zawarta wyNqcznie z woli rodzicow.

Przepisy ustawy Prawo oswiatowe3 nie upowazniajq dyrektora szkoNy,
jak r6wniez innych organ6w szkoNy, do podejmowania czynnosci zwiqzanych
z zawieraniem um6w ubezpieczenia na rzecz uczni6w. Tak2e rady rodzic6w
nie majq upowaznienia prawnego do zawierania jakichkolwiek um6w, w tym
um6w ubezpieczenia grupowego NNW. MogE jednak wnioskowa6 do organu
prowadzqcego we wszystkich sprawach szkoNy, w tym rowniez w sprawach
dotyczqcych ubezpieczenia" .

To rodzice rozstrzyglE, czy nale2y w szkole ubezpieczyc dziecko i od nich
zale2y przyjqty spos6b procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wyb6r

' $15 rozporzqdzania z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunk6w i sposobu organizowania
przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr
135, poz. 1516)w brzmieniu rozporzqdzenia z dnia 28.08.2014 r. (Dz. U. 22014 r. poz. 1150) -
wej6cie w 2ycie z 1.09.2014 r. oraz $ 7 ust. 2 rozpozqdzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 mala 2018 r. w sprawie warunk6w i sposobu organizowania pzez publiczne
przedszkola, szkoly i plac6wkikrajoznawstwa iturystyki (Dz. U. 22018 r. poz. 1055).' Art.92c ust. 4 pkt 1 ustawy z dniaT wrzeSnia 1991 r. o systemie o6wiaty (Dz. U. 22017 r. poz.
1198, zpo2n. zm.).
" ustawa zdnia14 grudnia 2016r. Prawo oswiatowe (tj.: Dz. lJ.z2018 r. po2.996, zp62n.zm.).
' zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy Prawo o6wiatowe.



oferty. Zqdanie pzez dyrektor6w szk6N i plac6wek od rodzic6w pokrycia
koszt6w ubezpieczenia dzieci od nastqpstw nieszczq6liwych wypadkow
(bezpo6rednio lub za po6rednictwem szkoNy), jak r6wnie? Zqdanie jakichkolwiek
o6wiadczeh w zwiEzku z odmowq przez nich uiszczenia dobrowolnych
ubezpiecze6, jest n iedopusz czalnq praktykq.

Majqc na wzglqdzie powyZsze, zwracam siQ z uprzejmq pro6bq
o przypomnienie i upowszechnienie tre5ci wSr6d szkoN i placowek
oSwiatowych na terenie Pahstwa wojew6dztwa.

Przyczyni1, sig to powinno do wyeliminowania ewentualnych nieprawidlowo6ci
na gruncie dobrowolnych ubezpieczeh zawieranych w szkoNach i plac6wkach
oSwiatowych,

Z powaZaniem

ZupowaZnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

MarzenaMachalek
Sekretarz Stanu

/ - podpisany cyfrowo/


