Szanowni Rodzice
Reprezentanci Rady Rodziców
Przed Państwem kolejny rok szkolny, a wraz z nim kolejne wyzwania, także te związane z kwestią
bezpieczeństwa uczniów. Nowy rok szkolny będzie różnił się od poprzedniego w wielu aspektach, w tym
także w kwestii funkcjonowania ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków potocznie zwanymi
NNW szkolne.
Faktem jest wejście w życie nowej ustawy, tj. Ustawy z dnia 11 września 2015 o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która zmienia oblicze rynku ubezpieczeniowego. Rzadko zdarza się,
aby nowe przepisy były tak precyzyjnie dopracowane, jednak mimo to pojawia się wiele sprzecznych ze sobą
interpretacji prawnych.
Problematyka przyjmowania darowizn, omijana w innych opiniach prawnych w zamian za
skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej omówiona zostaje w:
Art. 18. 1. W ubezpieczeniu na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym,
ubezpieczający nie może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem
możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy
ubezpieczenia. Nie wyklucza to możliwości zobowiązania się przez ubezpieczonego wobec ubezpieczającego
do finansowania kosztu składki ubezpieczeniowej.1
Maksymalnie skracając problem, celem ustawodawcy jest całkowite zatrzymanie procederu, gdzie
głównym kryterium wyboru ubezpieczenia przez Szkołę były dodatkowe korzyści, zarówno te w formie
materialnej jak i niematerialnej.
By ukrócić wszelkie domysły i niejasności, ustawodawca doprecyzowuje powyższy zapis,
który odnosi się między innymi do rad rodziców:
Art.18.2 Zakaz otrzymywania wynagrodzenia lub innych korzyści, o którym mowa w ust. 1, obejmuje
również osoby działające na rzecz lub w imieniu ubezpieczającego.
Rada rodziców to ukonstytuowany przez rodziców niezależny organ reprezentujący interes rodziców
i ich dzieci działający na rzecz szkoły w sferze spraw opiekuńczych, dydaktycznych, wychowawczych
i bezpieczeństwa. Rada rodziców działając na rzecz szkoły, czyli w myśl ustawy są osobami działającymi
na rzecz ubezpieczającego.
Jak najbardziej, przytaczając ustawę o systemie oświaty:
Art.54.8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.2
Rada rodziców ma prawo pozyskiwać wsparcie materialne bądź finansowe dla szkoły zarówno od
rodziców jak i z źródeł zewnętrznych, jednak otrzymanie dodatkowych profitów za wybór i zawarcie umowy
ubezpieczenia traktowane jest jako przyjęcie korzyści w zamian za przyjęcie oferty.
Trudno wyobrazić sytuację, w której rodzic należący do rady rodziców, złożył świadomy podpis przyjmującego
darowiznę w zamian za wybór oferty ubezpieczeniowej.
1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
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Prawo wyraźnie piętnuje konflikt interesów na linii ubezpieczony-ubezpieczający z całą mocą
podkreślając nadrzędność interesu ubezpieczonego - w tym wypadku ucznia placówki.
Szanowni Państwo, reprezentujecie interes swoich dzieci i wszystkich uczniów Waszej placówki,
dlatego apeluję, abyście przy wyborze oferty ubezpieczenia kierowali się przede wszystkim logiką, ale także
etyką. Wiadomo przecież, że nie ma nic za darmo i nawet jeśli ubezpieczyciel, w ramach wsparcia dla
szkoły, oferuje zakup drukarki, czy odmalowanie ściany, to jest to kosztem zakresu ubezpieczenia, które ma
chronić Wasze dzieci przez całą dobę, przez cały rok, czyli i w szkole, i w życiu prywatnym. Odwołując się do
Państwa zdrowego rozsądku, zwracam się z pytaniem czy z odmalowanej ściany, dzieci odniosą taką samą
korzyść jak z pełnowartościowego ubezpieczenia z szerokim zakresem?
W kwestii bezpieczeństwa dzieci, nie ma miejsca na podwójną moralność i dowolne interpretowanie
zapisów ustawy, natomiast analiza wybiórczych przepisów wyjętych z kontekstu, uważam jako manipulację.
Mimo, iż szanujemy konkurencję to karygodne jest wpływanie na decyzje konsumenta przy jednoczesnym
nawoływaniu do łamania prawa za pomocą przekupstwa w postaci darowizn lub innych zamienników korzyści.
Przy wyborze ubezpieczenia dla dzieci nie powinny mieć miejsca inne rozważania niż te dotyczące
zakresu oferty i poziomu jakości.
Jesteście rodzicami i w Waszym interesie leży zapewnienie bezpieczeństwa swoim dzieciom oraz
dzieciom, które reprezentujecie, także w kwestii wyboru oferty ubezpieczenia.
Jednocześnie pragnę podkreślić, iż zwolnienie części ubezpieczonych z opłacenia składki, nie stanowi
naruszenia prawa, ponieważ odnosi się wprost do ubezpieczonego oraz jest ważnym społecznie atutem w
organizacji grupowego ubezpieczenia NNW w polskich szkołach.
Z wyrazami szacunku,
Prezes Zarządu Bezpieczny.pl
Andrzej Adamczyk.
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