
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówek 
oświatowych, dyrektora, nauczycieli 
oraz pozostałych pracowników 

Kompleksowa ochrona placówki oświatowej 
z uwzględnieniem współczesnych zagrożeń



Dlaczego?

Największym współczesnym wyzwaniem dla Dyrektora i wszystkich pracowników 
placówki oświatowej jest wybór takiego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
które będzie chroniło ich interesy przed nasilającą się roszczeniowością rodziców 
wychowanków względem działalności prowadzonej przez placówkę.

Rosnąca świadomość roszczeniowa osób trzecich, w szczególności rodziców dzieci 
jest coraz częściej wpierana przez kancelarie odszkodowawcze.



Rola dyrektora placówki
Najważniejsza funkcja z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe oraz 
osobowe wynikające z przepisów prawa.

Zasada nadrzędności dyrektora placówki w odpowiedzialności cywilnej

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom placówki określają pośrednio lub bezpośrednio:

Wybrane przepisy prawa cywilnego

Wybrane przepisy prawa oświatowego i prawa administracyjnego

Wybrane przepisy Karty Nauczyciela

Wybrane przepisy prawa pracy

Więcej informacji
https://bezpieczny.pl/oc-dyrektora
Pod linkiem znajdziemy wybrane zagadnienia prawne, ofertę, OWU, taryfę oraz więcej informacji

https://bezpieczny.pl/oc-dyrektora


Przepisy określające nadrzędną odpowiedzialność prawną Dyrektora
Najważniejszy przepis odnoszący się do odpowiedzialności Dyrektora placówki to:

art. 430. KC – Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności 
podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę 
wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2003 r.)

§ 2 – Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki 
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

§ 3.1 – Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z 
obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.

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

§ 6. 1. – Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.

§ 9. 1. – Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.

§ 10. – Kierownik wycieczki: 
4) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom;

§ 11. – Opiekun wycieczki:  
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami;



Przepisy określające nadrzędną odpowiedzialność prawną 
Dyrektora c.d.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. / Kodeks pracy Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162, z 2022 r. poz. 655.

Art. 207. § 1. – Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na 
zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, 
o których mowa w art. 23711 § 2.

Art. 237. § 1. – Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

§ 22 ust. 1 pkt 2 – Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska 
kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego kontroluje: 
a) przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
b) przebieg procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce oraz efekty działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;”,



Przepisy określające nadrzędną odpowiedzialność prawną 
Dyrektora c.d.

Karta Nauczyciela art. 7. 

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników 
szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. 

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji 
stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę; 

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków; 

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i 
opiekuńczo-wychowawczych; 

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.



Rola nauczyciela, sekretariatu i innych pracowników placówki 
w odpowiedzialności cywilnej

Rola pośrednia i bezpośrednia w ustalaniu winy na zasadzie ogólnej i na zasadzie ryzyka

Odpowiedzialność cywilna wynikająca z oddelegowania pracowników i powierzonych im zadań w placówce 
oświatowej:

Wybrane przepisy prawa cywilnego

Wybrane przepisy prawa oświatowego i prawa administracyjnego

Wybrane przepisy Karty Nauczyciela

Wybrane przepisy prawa pracy

Więcej informacji
https://bezpieczny.pl/oc-dyrektora
Pod linkiem znajdziemy wybrane zagadnienia prawne, ofertę, OWU, taryfę oraz więcej informacji

https://bezpieczny.pl/oc-dyrektora


Wybrane przepisy kodeksu cywilnego

art. 415. KC – Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

art. 426. KC – Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną 
szkodę.

art. 427. KC – Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu 
wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do 
naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że 
szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do 
osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu 
wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można.



Wybrane przepisy Kodeksu pracy

art. 115. KP – Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez 
pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

art. 119. KP – Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono 
przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia 
szkody.

Powyższe przepisy mają zastosowanie do osób zatrudnionych w ramach Kodeksu pracy w relacji: 

 pracownik szkoły względem Dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły względem organu prowadzącego

Pracownicy szkoły współpracujący w ramach kodeksu cywilnego (umowa zlecenia) odpowiadają za 
szkody na zasadach ogólnych – bez limitu.



Rola placówki oświatowej

Każda współczesna placówka to inicjatywa:
Wychowawcza (np. kształtowanie osobowości dzieci)
 Edukacyjna (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach podstawy programowej, zajęć 

dodatkowych)
Opiekuńcza (np. prowadzenie świetlic oraz zasada nadzoru placówki nad dzieckiem)
 Pomocnicza (np. prowadzenie stołówki, akcji charytatywnych, pikników rodzinnych itp.)

Wszystkie inicjatywy współczesnej placówki zarządzane są przez dyrektora za pośrednictwem 
oddelegowanych pracowników.



Infrastruktura placówki 
oświatowej

 place zabaw

 boiska sportowe

 świetlica

 stołówki szkolne

 pracownie techniczne

 biblioteka szkolna

 internaty

 inne budynki i budowle

wyjścia kulturalne (kino, teatr, opera, muzeum itp.)

wyjazdy (zielone szkoły 24h, wycieczki itp.)

wyjścia na międzyszkolne (zawody sportowe, 
olimpiady, wykłady, warsztaty itp.)

 lekcje w plenerze

 spotkania integracyjne

 organizowanie uroczystości

 inne inicjatywy edukacyjne lub rekreacyjne

Inicjatywy placówki 
oświatowej

Zasięg oddziaływania placówki oświatowej?

Rola placówki jest wszędzie tam, gdzie jej inicjatywa i nadzór względem podopiecznych 



Schemat funkcjonowania i nadzoru placówki 
w odpowiedzialności cywilnej

Organ prowadzący

Dyrektor placówki

Placówka jako 
infrastruktura

Placówka jako zasięg 
oddziaływania

Placówka oświatowa
(Działalność dydaktyczna, 

wychowawcza, opiekuńcza, 
pomocnicza)

Nauczyciele oraz pracownicy 
oddelegowani do realizacji działań



Do omówienia:

Rola organu prowadzącego (placówki publiczne i niepubliczne)

Rola organu prowadzącego względem dyrektora placówki

Rola dyrektora względem nauczyciela

Rola nauczyciela względem dyrektora

Rola innych pracowników placówki względem dyrektora

Rola osób trzecich, podopiecznych (poszkodowanych) względem placówki



Skuteczna ochrona ubezpieczeniowa 
od Generali | Bezpieczny.pl dopasowana do potrzeb i wymagań

Placówka oświatowa

Budynek szkoły
(wraz z infrastrukturą)

Dyrektor Wszyscy pracownicy
(zatrudnieni w placówce)

Brak regresuBrak regresu

Brak regresu

W powyższej konstrukcji ubezpieczenie OC chroni wszystkie osoby (pracowników) i elementy 
(infrastruktura) wchodzące w skład placówki oświatowej, a w odniesieniu do nich nie występuje regres.



Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa 
w ofercie Generali | Bezpieczny.pl

Działalność polegającą na wykonywaniu zadań związanych z procesem nauczania i wychowania:

Dydaktyczna

Wychowawcza
Opiekuńcza

Pomocnicza

Działalność polegającą na wykonywaniu zadań związanych z posiadaniem:
Rzeczy ruchomych lub nieruchomości (np. gruntów, budynków, budowli, maszyn, 

urządzeń lub wszelkiej pozostałej infrastruktury związanej z procesem nauczania 
i wychowywania)



Co obejmuje zakres ochrony? c.d.

Działalność placówki oświatowej

Wykonywanie czynności zawodowych dyrektora i zastępcy dyrektora

Wykonywanie zawodu nauczyciela lub wychowawcy

Działalność pozostałych osób zatrudnionych w placówce (bibliotekarz, 
szatniarz, kucharz itp.)

Działalność praktykantów i stażystów



Do kogo skierowany jest produkt Generali 
oferowany przez Bezpieczny.pl

Do wszystkich placówek publicznych, gdzie organem prowadzącym jest 
jednostka samorządu terytorialnego;

Do wszystkich placówek niepublicznych, prowadzonych przez organ 
założycielski



O jakie dodatkowe ryzyka 
można rozszerzyć ubezpieczenie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy;

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości;

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy ruchomości;

Ubezpieczenie szkód w mieniu przyjętym na przechowanie w szatni.



Gdzie działa polisa?
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody na osobie i w mieniu, które miały miejsce na terytorium 
Europy oraz Rosji, Turcji i Kazachstanu. 

Jeśli ubezpieczona placówka jest organizatorem inicjatywy typu: wyjazd na zieloną szkołę, wyjście do 
teatru, zawody sportowe itp. – ubezpieczenie także działa.



Jaka jest suma gwarancyjna?

Suma gwarancyjna na jedno lub wszystkie zdarzenia wynosi

od 20 000 zł do 1 000 000 zł 

Brak podlimitów na jedno zdarzenie



Do czego zobowiązane jest Generali?

Do zbadania zasadności wysuwanych przeciwko ubezpieczonemu 
i wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej z tytułu zdarzeń określonych     
w umowie ubezpieczenia;

Poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w celu 
ustalenia okoliczności i wysokości ewentualnych roszczeń;

Poniesienia kosztów obrony sądowej w sporze cywilnym.



W interesie Dyrektora jest posiadanie najlepszego OC 
z ochroną wszystkich pracowników

Osoby dodatkowo ubezpieczone 
nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie oraz pozostali pracownicy zatrudnieni przez 

Ubezpieczonego (np. woźne, pracownicy stołówki itd.), a także praktykanci oraz stażyści 
(praktykant/stażysta – osoba, której Ubezpieczający powierzył wykonanie określonych 
czynności, skierowana na praktyki lub staż przez Ubezpieczającego).

Możliwość rozszerzenia o dodatkowe klauzule
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości,
Ubezpieczenie szkód w mieniu przyjętym na przechowanie w szatni.



Obecna sytuacja na rynku ubezpieczeń OC 
dla placówek oświatowych

Jaka składka taka ochrona, czyli tzw. „OC za złotówkę”
Towarzystwa traktują OC jako dodatek do ubezpieczenia NNW uczniów.
Takie OC charakteryzuje się:
Niskimi sumami ubezpieczeń,
 Podlimitami na zdarzenia ubezpieczeniowe (np. limit określony przez Towarzystwo wynosi 5 tys. zł 

na jedno zdarzenie, a szkoda jakiej doznał uczeń wyceniona jest przez kancelarię odszkodowawczą 
na 25 tys. zł),

 Towarzystwo wypłaca odszkodowanie tylko do wysokości limitu, a reszty sumy kancelaria 
domaga się na zasadach ogólnych od Dyrektora lub nauczyciela,

Okrojonym zakresem ochrony (np. brak odpowiedzialności za szkody będące następstwem 
naruszenia przepisów BHP, rażącego naruszenia regulaminów i innych aktów wewnętrznych 
obowiązujących w zakładzie pracy).

Brak należytej współpracy na linii dystrybutor – szkoła
 Dystrybutorzy nie edukują szkół w zakresie doboru odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, również 

ze względu na charakter placówki (publiczna lub niepubliczna).



Dziękujemy
za uwagę
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