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Państwo  
Kuratorzy Oświaty 
/wszyscy/ 
 
Szanowni Państwo,  
 
uprzejmie informuję, że Ministerstwu Edukacji Narodowej został przekazany 
Raport Rzecznika Finansowego pt. „Ubezpieczenia szkolne”. Raport jest również 
dostępny na stronie internetowej Biura Rzecznika Finansowego1.  
Uprzejmie proszę Państwa Kuratorów o jego analizę. Jednocześnie z uwagi 
na zbliżający się  termin rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018, uprzejmie 
proszę o  poinformowanie dyrektorów szkół i placówek oświatowych 
o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego Raportu Rzecznika 
Finansowego, w celu wyeliminowania  wskazanych nieprawidłowych praktyk 
ubezpieczeń szkolnych.  
Przypominam, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających 
obowiązkowe ubezpieczenia w  odniesieniu do działalności szkół i placówek 
oświatowych. 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 imprez i wycieczek szkolnych 
w kraju. 
Wyjątek stanowią wycieczki lub imprezy zagraniczne, których uczestnikiem musi 
być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie 
§ 15 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. 
w  sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki krajoznawstwa i  turystyki2. 
W załączeniu przekazuję do wykorzystania informację Przewodniczącego 
Komisji Nadzoru Finansowego.  
  
Z wyrazami szacunku 
 
 

 
 

                                            
1 http://rf.gov.pl/pdf/Raport-ubezp%20szkolne-wersja%20ost-czerwiec%202017.pdf 

 
2 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa 
i turystyki  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1150). W zw. z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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). 
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