
Szanowni Państwo,

w celu rozwiania wątpliwości dot. zawierania umów grupowego ubezpieczenia przez szkoły spieszę
z wyjaśnieniami.

W  obecnym  stanie  prawnym  jedyne  przepisy,  które  regulują  obowiązkowe  ubezpieczenia
w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych to  Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola,  szkoły  i  placówki  krajoznawstwa  i  turystyki,  w  którym  czytamy,  że  szkoła  ma
obowiązek podpisania umowy ubezpieczenia tylko w przypadku organizacji wycieczki za granicą
(par.7 ust.1 pkt 2):
2) szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej
umowy nie wynika z odrębnych przepisów;

Oznacza to, że każde dodatkowe ubezpieczenie wynika tylko i wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów
szkoły  (w  tym rady  rodziców)  do  podejmowania  czynności  związanych  z  zawieraniem umów
ubezpieczenia  na  rzecz  uczniów.  Dyrektor  placówki  nie  musi  podpisywać  umowy  dot.
ubezpieczenia.  Dodatkowe  problemy  mogą  pojawić  się,  gdy  umowę  chciałaby  podpisać  Rada
Rodziców, gdyż nie ma ona zdolności do czynności prawnych.

Jednocześnie zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej  w  ubezpieczeniu  na  cudzy  rachunek,  w  szczególności  w  ubezpieczeniu
grupowym, ubezpieczający – w tym przypadku szkoła/ placówka oświatowa nie może otrzymywać
wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony
ubezpieczeniowej.

Jeżeli  zaistnieje  sytuacja,  w której  to  placówka będzie dokonywała  zgłoszenia szkody -  będzie
pośredniczyła,  wówczas  konieczne  będzie  zawarcie  stosownej  umowy  powierzenia,  w  której
administratorem  jest  Towarzystwo  Ubezpieczeń.  Wynika  to  z  faktu,  iż  placówka  oświatowa
w ramach  własnych  przepisów  prawa  nie  jest  zobowiązana  do  pozyskiwania  wskazanych
informacji. Dodatkowo, w każdym takim przypadku Inspektor Ochrony Danych przygotować musi
rejestr kategorii czynności.
Przypominam także o obowiązku informacyjnym, który jest zobligowany przedstawić najpóźniej
w momencie  zbierania  danych  w  imieniu  Towarzystwa  Ubezpieczeniowego  oraz  w  przypadku
Multiagencji.

Poniżej przesyłam dodatkowe informacje:



Odpowiedź  na  interpelację  nr  23764  w  sprawie  zawierania  ubezpieczeń  od  następstw
nieszczęśliwych wypadków w polskich placówkach oświatowych:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B33HJ8 

Raport Rzecznika Finansowego pn. „Ubezpieczenia szkolne” i komunikat w sprawie ubezpieczeń
NNW dzieci i młodzieży szkolnej z 13 lipca 2017 r.:
https://rf.gov.pl/sprawy-
biezace/Raport_Rzecznika_Finansowego_o_ubezpieczeniach_szkolnych__NNW_szkolne_____co_
warto_wiedziec__zeby_uniknac_rozczarowania___22645

Pismo  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  z  dnia  1  października  2018  roku  nr  DWKI-
WPB.5013.22.2018.BN :
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/10/list-men-w-sprawie-ubezpieczen-od-
nnw.pdf

Z wyrazami szacunku,
Państwa Inspektor Ochrony Danych
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