
Szanowni Rodzice,  
 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 przedstawia Państwu informacje w sprawie 
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży 
szkolnej.  
 
Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i 
młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z 
woli rodziców. 
 
Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych 
organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów 
ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do 
zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. 
 
To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy 
przyjęty sposób wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.  
 
Przedstawiamy Państwu dobre praktyki w zakresie wyboru oferty ubezpieczenia.  
 
Zawarte w sposób przemyślany ubezpieczenie NNW jest bardzo ważnym i przydatnym 
ubezpieczeniem. 
 
Na rynku jest szeroka oferta takich ubezpieczeń. Przed podjęciem decyzji o wyborze 
oferty porównajmy kilka, może nawet kilkanaście ofert z rynku ubezpieczeniowego, 
aby wybrać najlepszą ofertę za optymalną składkę. Pamiętajmy też, że przy 
porównywalnych cenowo ofertach za wyższą sumą ubezpieczenia może kryć się mniejszy 
zakres ubezpieczenia. Nie zawsze wyższa suma ubezpieczenia to najlepsza rynkowo oferta.  
 
Warto zadbać, aby suma ubezpieczenia była na odpowiednio wysokim poziomie. 
Składka ubezpieczeniowa to zazwyczaj kilka promili sumy ubezpieczenia. Niska składka, a 
co za tym często idzie niska suma ubezpieczenia prowadzi w konsekwencji często do 
rozczarowań związanych z wysokością przyznanych świadczeń. Zbyt niskie sumy 
ubezpieczenia skutkują wypłatą niskich, czasem wręcz symbolicznych świadczeń.  
 
Rada Rodziców stoi na stanowisku, iż jest wysoce pożądane, aby minimalizować sytuacje, w 
których wybór oferty ubezpieczenia przez rodzica był w jakikolwiek sposób powiązany z 
darowiznami na rzecz szkoły czy Rady Rodziców. Dlatego też, Rada Rodziców zachęcając 
rodziców do zawierania umów ubezpieczenia, nie rekomenduje żadnej konkretnej 
oferty ubezpieczenia.  
 
Oferty ubezpieczeń ze względu na szeroki zakres zapisów ofert i treści umów często trudno 
porównać. W tej sytuacji warto skorzystać z usług brokera ubezpieczeniowego. Zarówno 
agent, jak i broker są pośrednikami ubezpieczeniowymi jednakże zadaniem brokera jest 
porównanie ofert wielu towarzystw ubezpieczeniowych, agent jest związany z jednym 
towarzystwem ubezpieczeniowym. Działalność brokerska jest ściśle regulowana przepisami.  



 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi Raporcie Rzecznika Finansowego 
w sprawie ubezpieczeń szkolnych.  
 
https://archiwum.rf.gov.pl/porady-sezonowe/Ubezpieczenie_NNW_dzieci_i_mlodziezy_szkol
nej_i_akademickiej__20984 
https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/ubezp_szkolne_raport_RF_2017.pdf 
 
Przydatne adresy: 
Biuro Rzecznika Finansowego (Ubezpieczonego) - www.rf.gov.pl 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Rybniku - www.starostwo.rybnik.pl 
 

 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 

 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 
 im. Adama Mickiewicza w Rybniku 
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