
From: Informacje Publiczne [mailto:zapytanie@informacjepubliczne.pl]  
Sent: Wednesday, May 16, 2018 11:23 AM 
To: sp2tw@wr.onet.pl 
Subject: Wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat ubezpieczenia NNW uczniów 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W TWARDOGÓRZE 
Stefana Batorego 5 
56-416 Twardogóra 
 
Na podstawie art.61 w związku z art. 8 ust.2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art.2 ust.1 
Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z 
późniejszymi zmianami) składamy wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej 
ubezpieczenia NNW uczniów/wychowanków, a tym samym udzielenie odpowiedzi na następujące 
pytania: 

1. kto będzie podejmował decyzję o wyborze ubezpieczenia NNW uczniów/wychowanków na 
rok szkolny 2018/2019?  

2. do kiedy przyjmowane są oferty na ubezpieczenie NNW uczniów/wychowanków na rok 
szkolny 2018/2019? 

3. na jaki adres należy przesyłać oferty ubezpieczenia NNW uczniów/wychowanków pocztą 
elektroniczną, a na jaki tradycyjną pocztą? 

4. kto jest osobą do kontaktu w sprawie ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 
2018/2019? 

5. które towarzystwo ubezpieczeniowe objęło ochroną uczniów/wychowanków na rok szkolny 
2017/2018 i jaka jest składka za jedną osobę? 
 

Prosimy o przesłanie informacji, we wskazanym powyżej zakresie, pocztą elektroniczną na adres 
zapytanie@informacjepubliczne.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



From: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze  
Sent: Wednesday, May 23, 2018 9:16 AM 
To: 'zapytanie@informacjepubliczne.pl.' <zapytanie@informacjepubliczne.pl.> 
Subject: Odpowiedź do wniosku ws. informacji publicznej dotyczącej ubezpieczenia NNW 
uczniów/wychowanków 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W TWARDOGÓRZE 
Stefana Batorego 5 
56-416 Twardogóra 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze potwierdza otrzymanie wniosku ws. Informacji 
publicznej dotyczącej ubezpieczenia NNW uczniów/wychowanków w dniu 16 maja 2018.  
 
Odpowiedź na petycję: 
 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze  informuje: 
 

1. kto będzie podejmował decyzję o wyborze ubezpieczenia NNW uczniów/wychowanków na 
rok szkolny 2018/2019?  
Odpowiedź:  Decyzję podejmie Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w 
Twardogórze. 

2. do kiedy przyjmowane są oferty na ubezpieczenie NNW uczniów/wychowanków na rok 
szkolny 2018/2019? 
Odpowiedź: Oferty przyjmowane będą do 12 czerwca 2018 roku. 

3. na jaki adres należy przesyłać oferty ubezpieczenia NNW uczniów/wychowanków pocztą 
elektroniczną, a na jaki tradycyjną pocztą? 
Odpowiedź: Oferty należy przesłać na adres szkoły : Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Batorego 5 
56-416 Twardogóra bądź na adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp2.twardogogra.pl 

4. kto jest osobą do kontaktu w sprawie ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 
2018/2019? 
Odpowiedź: Osobą do kontaktu ws. ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2018/2019 jest 
Przewodnicząca Rady Rodziców pani Izabela Szydełko te..: 501709270. 

5. które towarzystwo ubezpieczeniowe objęło ochroną uczniów/wychowanków na rok szkolny 
2017/2018 i jaka jest składka za jedną osobę? 
Odpowiedź: w Roku szkolnym 2017/2018 uczniowie ubezpieczeni są w Colonnade A Fairfax 
Company. Składka za ucznia to 33 zł lub 42  zł w zależności od wariantu. 

 
 

Dorota  Siemaszko-Babij 

dyrektor szkoły 

 
 

 
 


