
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KARTA RYZYKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ZADANIE A 
 
 

UBEZPIECZENIE  
 

ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

CYWILNEJ 
 
 
 
 
 

 



WNIOSEK OC strona nr.
Ubezpieczający , Adres

GMINA PRÓSZKÓW 46-060  Prószków ul.  Opolska 17
reprezentowana przez Burmistrza Prószkowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy NIP            991-02-84-648

PKD-2007 84.11.Z REGON        531413248

Okres Ubezpieczenia

Suma Gwarancyjna na wszystkie zdarzenia Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie

1 500 000 PLN 1 500 000 PLN

Rodzaj Ubezpieczenia tak nie

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w związku z:

Prowadzoną działalnością publiczną (zadania własne i zlecone przez inne administracje), TAK

w tym w szczególności:

a/ Posiadanym, użytkowanym, administrowanym mieniem TAK

b/ Organizowaniem imprez kulturalnych, sportowych (niezależnie od obowiązkowego OC organizatora) TAK

c/ TAK

d/ Świadczeniem pomocy społecznej oraz działalnością kulturalno-oświatową oraz sportową TAK

e/ TAK

Utrzymywaniem Ochotniczych Straży Pożarnych TAK

f/ TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Posiadane,administrowane,użytkowane mienie: Km szt osób zł

bedace w posiadaniu Gminy Prószków

drogi i ulice klasy D - dojazdowe

drogi i ulice klasy L - lokalne

drogi i ulice ogółem

Zatrudnienie ogółem 355

w tym nauczyciele 137

53 378 528,89 zł

Wnioskowane rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej OC OKREŚLONO W ZAŁĄCZNIKU NR. 5

Wnioskowane  Klauzule Brokerskie zgodnie z załącznikiem nr 6

Zastosowane   Franszyzy

Franszyza Integralna 0 zł

Franszyza Redukcyjna 0 zł

Udział Własny Ubezpieczającego 0%

Załączniki do wniosku tak nie

tak

załącznik nr 2 tak

Data

06/2020

z zastrzeżeniem franszyz określonych dla Rozszerzeń 

ochrony OC wg zał. nr5

drogami publicznymi

Prowadzeniem działalności oświatowo - wychowawczej

Prowadzeniem żywienia zbiorowego (w tym stołówek w jednostkach oświatowych (szkolnych i przedszkolnych oraz 

jednostkach pomocy społecznej) 

Ubezpieczenie obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć,

gdyby mu szkody nie wyrządzono, a także zadośćuczynienie, którego zapłata pozostaje w związku z wypadkiem

ubezpieczeniowym.

załącznik Nr1 (zał. 1.1; zał. 1.2; zał. 1.3, zał. 1.4)  - Szczególne Warunki Ubezpieczenia OC

tereny

terenami przy obiektach będących w posiadaniu Ubezpieczającego lub jednostki podległej i 

urządzeniami tam usytuowanymi;

Administrowaniem nieruchomościami w imieniu własnym lub będących w posiadaniu na podstawie użytkowania 

wieczystego lub innego tytułu prawnego, w tym:

drogami, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych (drogi wewnętrzne, gruntowe, 

dojazdowe);tereny stanowiące zasób Gminy

Ochroną ubezpieczeniową mają być objęte szkody (osobowe, rzeczowe, a także czyste straty finansowe / majątkowe, o ile przewidziano

ich włączenie do ochrony), będące następstwem przewidzianego w umowie wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia.

zgodnie z zał.  

Wykaz dróg

Wypadek ubezpieczeniowy obejmuje śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz utratę, zniszczenie lub

uszkodzenie mienia, a także powstanie czystej straty finansowej / majątkowej, o ile została objęta ochroną.

budżet roku 2020- wydatki  wg uchwały budżetowej 

Wykaz ubezpieczanych jednostek  i ubezpieczanych loklalizacji

Szkodowość: zgodnie z Zestawieniem szkodowości ujętym w Rozdziale IVa do SIWZ

ZGODNIE Z KARTĄ INFORMACYJNĄ

terenami zielonymi, rekreacynyjmi, placami (w tym placami zabaw) i urządzeniami tam 

usytuowanymi;



WNIOSEK OC strona nr.
  Ubezpieczony Adres

Gmina Prószków wg wykazu jednostek organizacyjnych

oraz jedn Wg Wykazu jednostek organizacyjnych

Okres Ubezpieczenia

S. G. na wszystkie zdarzenia dla Klauzul i Rozszerzeń S. G. na jedno zdarzenie dla klauzul i rozszerzeń

1 500 000 PLN 1 500 000 PLN

MIEJSCA  UBEZPIECZENIA:

a także:

VI. Tereny Zrzeszeń Ludowych Zespołów Sportowych

ZAKRES TERYTORIALNY:

teren RP, z zastrzeżeniem  rozszerzeń określonych w załączniku nr5

Załączniki do wniosku c.d. tak nie

załącznik Nr5- Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej tak

załącznik Nr6- Wykaz  Klauzul Brokerskich-treść Klauzul Brokerskich tak

06/2020

I. adresy lokalizacji działalności lub posiadanego mienia wg zał. wykazów; 

II. lokalizacje pozostałych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, działek i guntów (nieużytki rolne, tereny zielone, pozostałe tereny użytkowe), 

ujętych w ewidencji gruntów jako własność Gminy lub użytkowanych/posiadanych przez Gminę lub jednostki podległe na podstawie tytułu prawnego;

Każde miejsce wykonywania działalności i lokalizacji mienia na terenie RP, a w szczególności:

oraz poza terenem RP, jeżeli szkody zostały wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego / Ubezpieczonego podczas zagranicznych wyjazdów służbowych, 

szkoleń lub staży pozostających w związku z działalnością Ubezpieczającego / Ubezpieczonego

z zastrzeżeniem podlimitów określonych w załączniku nr5 - wnioskowane rozszerzenia ochrony

III. lokalizacje działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej jako droga t.j. ujęte oraz nieujęte w ewidencji Gminy drogi (w tym  niezaliczone do kategorii dróg 

publicznych drogi wewnętrzne, dojazdowe, gruntowe) za które Gmina lub jednostki podległe ponoszą odpowiedzialność;

V. miejsca w których osoby objęte ubezpieczeniem podejmują działania pozostające w związku z funkcjonowaniem Gminy lub wykonują czynności w Jej imieniu 

IV. miejsca lokalizacji pozostałych budowli, urządzeń i innego mienia ruchomego za które Gmina lub jednostki podległe ponoszą odpowiedzialność na podstawie 

tytułu prawnego;

ZGODNIE Z KARTĄ INFORMACYJNĄ



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

DO WNIOSKU OC 
 
 

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 



ZAŁĄCZNIK Nr 1.1 do ubezpieczenia OC  
 

SZCZEGÓLNE   WARUNKI    UBEZPIECZENIA 
(zakres obligatoryjny) 

Przedmiot ubezpieczenia: 
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikające z przepisów prawa zobowiązanie Ubezpieczającego / Ubezpieczonego do naprawienia 

szkody wyrządzonej osobie trzeciej, jeżeli jej powstanie pozostaje w związku z prowadzeniem ustawowej działalności publicznej lub 
też zostało spowodowane przez osoby za działania których, Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. 

 
2. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna, deliktowa i kontraktowa, z tytułu prowadzonej  ustawowej działalności  

publicznej oraz sprawowania funkcji  nadzoru nad jednostkami Ubezpieczającego. 
 

2.1. Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane w szczególności następującymi zdarzeniami - przyczynami ich powstania: 
a. W związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej i  rekreacyjnej w placówkach oświatowych, w 

szczególności w placówkach takich jak.: 
- domy wczasów dziecięcych, schroniska młodzieżowe, domy dziecka, szkoły różnych specjalności i różnego stopnia kształcenia, 
poradnie psychologiczno- pedagogiczne,  szkoły specjalne, ośrodki szkolno- wychowawcze, ośrodki doskonalenia, domy kultury, 
warsztaty szkolne, bursy, internaty, 
z włączeniem odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczniom / podopiecznym / wychowankom; 

b. W związku z prowadzeniem na terenie placówek o których mowa w pkt a. działalności poza oświatowej, w tym organizacji imprez 
plenerowych, kulturalnych, sportowych lub rozrywkowych, które nie stanowią imprez masowych w rozumieniu przepisów 
właściwych w sprawach organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych; 

c. W związku z prowadzeniem stołówek lub punktów zbiorowego żywienia, w tym szkody spowodowane  zarażeniem salmonellą lub 
innymi przyczynami  chorobowymi przenoszonymi drogą pokarmową; 

d. W związku z prowadzeniem Domów Pomocy  Społecznej, Domów Opieki Społecznej, Ośrodków Pomocy Bezdomnym i 
Uzależnionym, Domów Pobytu Dziennego lub świadczeniem opieki społecznej, w tym szkody  wyrządzone podopiecznym w/w 
jednostek lub przez jednostki organizacyjne Ubezpieczającego świadczące taką pomoc lub opiekę; 

e. W związku z prowadzeniem działalności przez instytucje kultury np. Teatry, Amfiteatry, Galerie, Biblioteki, Świetlice, Skanseny, w 
tym działalności wystawowej, edukacyjnej oraz wykorzystywanym do tej działalności mieniem; 

f. W związku z  prowadzeniem działalności publicznej 
g. W związku z posiadaniem, administrowaniem i użytkowaniem obiektów sportowych, terenów sportowych, wypożyczalni sprzętu 

sportowego oraz prowadzeniem działalności sportowej, rekreacyjnej, wystawowej, kulturalnej, hotelowej, z włączeniem szkód 
wyrządzonych członkom klubów sportowych, zawodnikom, trenerom, sędziom, uczestnikom niepodlegających ubezpieczeniom 
obowiązkowym imprez sportowych, kulturalnych, wystaw, targów i wszelkich imprez zamkniętych i plenerowych organizowanych  
w obiektach  i na terenach  za które Ubezpieczający / Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. 

h. W związku z organizowaną ochroną pożarową poprzez działalność jednostek OSP, drużyn OSP, drużyn młodzieżowych OSP  
oraz prowadzeniem szkoleń / ćwiczeń dotyczących  ochrony  p. pożarowej / obrony cywilnej i posiadaniem obiektów oraz mienia 
służących do realizacji tych celów; 

i. Wyrządzone przez zwierzęta za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w uprawach, nasadzeniach lub 
urządzeniach znajdujących się na nieruchomościach osób trzecich; 

j. Wyrządzone przez praktykantów / stażystów, wolontariuszy oraz osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych 
lub prac społecznych, za działania których Ubezpieczający / Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność;  

k. Niewłaściwym usytuowaniem obiektów lub urządzeń, będącym następstwem uprzednich uzgodnień za które Ubezpieczający / 
Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. 

 
       2.2.  Ubezpieczyciel pokrywa  roszczenia regresowe w granicach Sum Gwarancyjnych określonych w umowie. 

 
3. Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono rozszerzenia zakresu pokrycia 

ubezpieczeniowego wymienione w SIWZ / Umowie ubezpieczenia.  
Do postanowień Szczególnych Warunków Ubezpieczenia dołączono Klauzule Brokerskie wymienione w SIWZ / Umowie 
ubezpieczenia. 

   
4. Wyłączenia 
 

4.1   Wyłączenia ogólne – Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wymienione w   paragrafie ........-wyłączenia 
odpowiedzialności w OWU OC, dołączonych do niniejszej Umowy   Ubezpieczenia z zastrzeżeniem postanowień pkt 1, pkt 2  
niniejszego załącznika w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczającego / Ubezpieczonego.  

 
4.2 Wyłączenia szczególne – Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

 
a. kolejne powstałe z tej samej przyczyny (okoliczności) w danym miejscu po upływie 72 godzin od dnia i godziny zgłoszenia 

pierwszej szkody. Ubezpieczający / Ubezpieczony zobowiązany jest do usunięcia zagrożenia powstania szkody i / lub 
zabezpieczenia miejsca powstania szkody najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia tych okoliczności; 

b. powstałe w miejscach przekazanych przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego wykonawcom remontów, modernizacji lub 
innych zabiegów konserwacyjno – eksploatacyjnych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, chyba że strony umowy 
ubezpieczenia ustaliły włączenie do ochrony szkód wyrządzonych przez podwykonawców/wykonawców; W tym przypadku 
Ubezpieczycielowi przysługuje regres w stosunku do wykonawcy/podwykonawcy  

c. wyrządzone przez osoby za działania których Ubezpieczający / Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność będące pod 
wpływem alkoholu, narkotyków  lub podobnie działających środków, jeżeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane 
bezpośrednio do tej osoby; 

d. wynikające z naruszenia przez poszkodowanych obowiązujących przepisów, jeżeli wyłączną przyczyną szkody było to 
naruszenie; 

e. spowodowane winą umyślną Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. 
 

…………………………………….  dn. 
      ..................................................                                                                                                    .......................................... 
              ( podpis i pieczęć ubezpieczającego )                                                                                                                                                        ( podpis i pieczęć  wystawiającego ) 



ZAŁĄCZNIK Nr 1.2 do ubezpieczenia OC 

SZCZEGÓLNE   WARUNKI   UBEZPIECZENIA – NIERUCHOMOŚCI 
(zakres obligatoryjny) 

Przedmiot ubezpieczenia: 
 
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikające z przepisów prawa zobowiązanie Ubezpieczającego / Ubezpieczonego do naprawienia 

szkody wyrządzonej osobie trzeciej, jeżeli jej powstanie pozostaje w związku z posiadanym mieniem lub też zostało spowodowane 
przez osoby za działania których Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. 

2. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna, deliktowa i kontraktowa, z tytułu prowadzonej działalności, posiadania, 
administrowania, dzierżawienia nieruchomości wszelkiego rodzaju (w tym terenów zieleni, parkingów, targowisk, cmentarzy 
komunalnych, placów zabaw, ciągów pieszych, wysypisk śmieci) oraz urządzeń z nimi związanych, w tym budowli, sieci, instalacji, 
obiektów inżynierskich, obiektów małej architektury: 

2.1. za wszelkie szkody powstałe u osób trzecich, w tym najemców i użytkowników lokali mieszkalnych oraz użytkowych, pozostające 
w związku z prowadzoną działalnością lub w związku z posiadanym mieniem własnym stanowiącym własność lub współwłasność 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, własność lub współwłasność wspólnot mieszkaniowych, których członkiem pozostaje 
Ubezpieczający / Ubezpieczony, a także mieniem za które ponosi odpowiedzialność znajdującym się w posiadaniu 
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego; 

2.2. za szkody wyrządzone: wspólnotom mieszkaniowym lub osobom fizycznym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania wynikającego z zawartych umów. 

2.3.  Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane w szczególności następującymi zdarzeniami - przyczynami ich powstania: 
a. złym stanem technicznym  dróg, chodników, traktów pieszych, wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, 

kolein, zapadnięć spowodowanych utrzymaniem i/lub eksploatacją urządzeń i sieci zarządzanych przez Ubezpieczającego / 
Ubezpieczonego związanych z terenami, terenami zieleni, cmentarzami lub placami zabaw; 

b. zimowym utrzymaniem (śliskość nawierzchni), letnim utrzymaniem czystości dróg, chodników, traktów pieszych związanych z 
terenami,  terenami zieleni , cmentarzami lub  placami  zabaw; 

c. utrzymaniem i/lub eksploatacją, awarią urządzeń i sieci zarządzanych przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego; 
d. przez zieleń rosnącą na terenach zarządzanych przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (spadające lub leżące drzewa lub 

konary drzew);  
e. stanem technicznym budynków, budowli, urządzeń znajdujących się na terenach zarządzanych przez Ubezpieczającego / 

Ubezpieczonego (w szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji lub awarią konstrukcji), pomimo 
przeprowadzanych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

f. powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi, jeżeli ich przyczyną jest nienależyte wykonanie  zleconych i odebranych przez 
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego usług lub robót (konserwacja, modernizacja, remont, sieci, administrowanego  mienia); z 
zachowaniem prawa regresu Ubezpieczyciela  do wykonawcy robót  (konserwacja, modernizacja, remont, sieci, 
administrowanego  mienia 

g. robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi w związku z eksploatacją 
budynków, sieci i innych urządzeń będących w zarządzie Ubezpieczającego / Ubezpieczonego; 

h. stanem technicznym urządzeń  w tym:  urządzeń małej architektury, urządzeń placów zabaw, urządzeń placów ćwiczeń OSP  
znajdujących się na terenach zarządzanych przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego  (w szczególności szkody spowodowane 
oderwaniem części konstrukcji lub awarią konstrukcji), pomimo przeprowadzanych kontroli stanu technicznego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami;  

i. nieszczelnością pokrycia dachowego, parapetów, obróbek blacharskich, pozostawieniem otwartych okien połaciowych i 
świetlików dachowych, otworów  wentylacyjnych; 

j. zalaniem, obejmującym również zalanie upraw i nasadzeń przez wody stojące lub płynące, a także wskutek cofnięcia się  cieczy 
w  sieciach lub instalacjach kanalizacyjnych; 

k. zalaniem, obejmującym również zalanie sąsiednich obiektów oraz mienia (w tym upraw i nasadzeń), przez nienależycie działające 
urządzenia odprowadzające wodę, w tym również nienależytym odwodnieniem  przez rowy odwadniające w przypadku 
wystąpienia deszczu nawalnego, lub zalaniem , obiektów  i mienia w wyniku awarii rurociągów, sieci lub urządzeń za które 
Ubezpieczający / Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność; 

l. eksploatacją, działaniem lub awarią instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub rynien i rur spustowych; 
m. w związku z eksploatacją składowiska odpadów komunalnych.   

2.4.  Ubezpieczyciel  pokrywa  roszczenia regresowe w granicach Sum Gwarancyjnych określonych w umowie. 

3. Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono rozszerzenia zakresu pokrycia 
ubezpieczeniowego wymienione w SIWZ / Umowie ubezpieczenia.  
Do postanowień Szczególnych Warunków Ubezpieczenia dołączono Klauzule Brokerskie wymienione w SIWZ / Umowie 
ubezpieczenia. 

4. Wyłączenia odpowiedzialności:  
4.1. Wyłączenia ogólne – Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wymienione w paragrafie ........-wyłączenia 
odpowiedzialności w OWU OC, dołączonych do niniejszej Umowy Ubezpieczenia z zastrzeżeniem postanowień pkt 1, pkt 2  
niniejszego załącznika w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczającego  
4.2.  Wyłączenia szczególne – Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

a. kolejne powstałe z tej samej przyczyny (okoliczności) w danym miejscu po upływie 72 godzin od dnia i godziny zgłoszenia 
pierwszej szkody. Ubezpieczający / Ubezpieczony zobowiązany jest do usunięcia zagrożenia powstania szkody i / lub 
zabezpieczenia miejsca powstania szkody najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia tych okoliczności; 

b. powstałe w miejscach przekazanych przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego wykonawcom remontów, modernizacji lub 
innych zabiegów konserwacyjno – eksploatacyjnych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, chyba że strony umowy 
ubezpieczenia ustaliły włączenie do ochrony szkód wyrządzonych przez podwykonawców/wykonawców; W tym przypadku 
ubezpieczycielowi przysługuje regres do wykonawcy/podwykonawcy. 

c. wyrządzone przez osoby za działania których Ubezpieczający / Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność będące pod 
wpływem alkoholu, narkotyków  lub podobnie działających środków, jeżeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane 
bezpośrednio do tej osoby; 

d. wynikające z naruszenia przez poszkodowanych obowiązujących przepisów, jeżeli wyłączną przyczyną szkody było to 
naruszenie; 

e. spowodowane winą umyślną Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. 
 

................................ dn.  
      ..................................................                                                                                                                    .......................................... 
              ( podpis i pieczęć ubezpieczającego )                                                                                                                                                                          ( podpis i pieczęć wystawiającego ) 



                                                      ZAŁĄCZNIK Nr 1.3 do ubezpieczenia OC Nr ....................... 
SZCZEGÓLNE   WARUNKI    UBEZPIECZENIA- Zarządcy Drogi  

(zakres obligatoryjny) 
Przedmiot ubezpieczenia: 
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikające z przepisów prawa (Ustawa o drogach publicznych i Kodeks Cywilny) zobowiązanie 

Ubezpieczającego / Ubezpieczonego oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do naprawienia szkody wyrządzonej 
osobie trzeciej, jeżeli jej powstanie pozostaje w związku z posiadanym mieniem i/lub sprawowaniem funkcji zarządu terenami, 
drogami i ulicami lub zostało spowodowane przez osoby za działania których, Ubezpieczający / Ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność. 

2. Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane w szczególności następującymi zdarzeniami - przyczynami ich powstania: 
a. złym stanem technicznym  jezdni, pobocza i chodników wynikającym z uszkodzeń  nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, 

kolein, zapadnięć  lub spowodowanych rozmyciem, 
b. zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni, również w wyniku gołoledzi), letnim utrzymaniem czystości 

jezdni i chodników (np. stanem nawierzchni chodników spowodowanych zaśmieceniem)   
c. przez zieleń rosnącą w pasie drogowym (spadające lub leżące drzewa lub konary drzew)  
d. leżącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi przedmiotami lub substancjami / materiałami w szczególności 

namułami, piaskiem, materiałami skalnymi, 
e. śliskością wynikłą z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów, smarów i innych śliskich cieczy, bądź naniesienia błota, 
f. stanem technicznym mostów, wiaduktów, przepustów lub oświetlenia oraz innych urządzeń znajdujących się w pasie 

drogowym (w szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji lub awarią konstrukcji), pomimo 
przeprowadzanych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

g. nieprawidłowym, bądź niewidocznym oznakowaniem lub brakiem oznakowania uszkodzonego w wyniku wandalizmu lub 
zdarzeń losowych,  

h. awarią sygnalizacji świetlnej oraz innymi elementami bezpieczeństwa ruchu, w które wyposażony jest pas drogowy,   
i. urządzeniami w nawierzchni drogi w szczególności brakiem pokrywy studzienki kanalizacyjnej lub wpustu ulicznego, 

spowodowanego kradzieżą lub aktem wandalizmu, nienależytym stanem technicznym urządzeń w nawierzchni drogi, w tym 
nieprawidłowym usytuowaniem krawężników, wpustów, progów zwalniających i innych urządzeń uspokojenia ruchu  

j. powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi, jeżeli ich przyczyną jest nienależyte wykonanie  zleconych  
i odebranych przez Zarządcę drogi usług lub robót (budowa lub przebudowa, w tym konserwacja, modernizacja, remont pasa 
drogowego)  

k. zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również 
nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego, 

l. robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi, w tym wykonywanymi 
z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami  nawierzchni. 

        ł.      wyrwami w poboczu lub rozmiękczeniem poboczy, 
m. nienormatywną skrajnią poziomą jezdni spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi 

lub zabudową, 
n. nienormatywną skrajnią pionową  spowodowaną zadrzewieniem, 
o. niewłaściwym zabezpieczeniem lub brakiem zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym ; 
p. przez zwierzęta za które Ubezpieczający / Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność; 
q. uszkodzeniem lub zniszczeniem upraw, nasadzeń i urządzeń oraz mienia osób trzecich wskutek okoliczności za które 

Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w związku z utrzymaniem oraz ochroną pasa drogowego, zapewnieniem 
przejezdności lub oddziaływaniem pasa drogowego na okoliczne nieruchomości; 

r. wyrządzone przez praktykantów / stażystów, wolontariuszy oraz osoby skierowane do wykonywania prac społecznie 
użytecznych lub prac społecznych, za działania których Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność;  

s. niewłaściwym usytuowaniem obiektów lub urządzeń ruchu, będącym następstwem uprzednich uzgodnień, za które 
Ubezpieczający / Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. 

2.1 Ubezpieczyciel  pokrywa  roszczenia regresowe w granicach Sum Gwarancyjnych określonych w umowie. 

2.2 Brak środków finansowych na realizację statutowych celów Ubezpieczającego nie będzie stanowić podstawy odmowy udzielenia 
ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty należnego odszkodowania. 

3. Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono Klauzule wymienione w Umowie. 
 Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono rozszerzenia zakresu pokrycia 
ubezpieczeniowego wymienione w Umowie. Rodzaj oraz treść rozszerzeń określa załącznik Nr.5. 
 Do postanowień Szczególnych Warunków Ubezpieczenia dołączono Klauzule Brokerskie wymienione w Umowie 
Ubezpieczenia. Treść Klauzul Brokerskich zgodna z załącznikiem Nr 6. 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi Cedułę do Umowy Ubezpieczenia 

4. Wyłączenia odpowiedzialności:  
  Wyłączenia ogólne – Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wymienione w paragrafie ........-wyłączenia 

odpowiedzialności w OWU OC, dołączonych do niniejszej Umowy Ubezpieczenia z zastrzeżeniem postanowień pkt 1 i pkt 
2 niniejszego załącznika w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczającego  

 Wyłączenia standardowe – Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikające z zarządzania i administrowania drogami, 
ulicami  : 
A. kolejne powstałe z tej samej przyczyny (okoliczności) w danym miejscu po upływie 72 godzin od dnia i godziny zgłoszenia 

Ubezpieczającemu pierwszej szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do usunięcia zagrożenia powstania szkody i / lub 
zabezpieczenia pasa drogowego najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia tych okoliczności 

B. powstałe na odcinkach pasa drogowego przekazanego protokolarnie przez Ubezpieczającego wykonawcom remontów, 
modernizacji lub innych zabiegów konserwacyjno – eksploatacyjnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, chyba że 
strony umowy ubezpieczenia ustaliły włączenie do ochrony szkód wyrządzonych przez podwykonawców/wykonawców. 

C. wyrządzone przez osoby za działania których ponosi odpowiedzialność będące pod wpływem alkoholu, narkotyków  lub 
podobnie działających środków, jeżeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane bezpośrednio do tej osoby  

D. wynikające z naruszenia przez poszkodowanych przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli wyłączną przyczyną 
szkody było to naruszenie. 

E. spowodowane winą umyślną Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. 

 
............................. dn.  

 
      ..................................................                                                                                   .......................................... 
              ( podpis i pieczęć ubezpieczającego )                                                                                                                                               ( podpis i pieczęć wystawiającego ) 



ZAŁĄCZNIK Nr 1.4  do ubezpieczenia OC 
 
 

SZCZEGÓLNE   WARUNKI    UBEZPIECZENIA   – (sieci) 
(zakres obligatoryjny) 

Przedmiot ubezpieczenia: 
1.Przedmiotem ubezpieczenie jest wynikające z przepisów prawa zobowiązanie Ubezpieczającego oraz osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, jeżeli jej powstanie pozostaje w związku z prowadzoną działalnością, 
posiadanym mieniem i/lub sprawowaniem funkcji zarządu terenami, urządzeniami,  sieciami  własnymi i/lub  przejętymi lub zostało 
spowodowane przez osoby za działania których Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. 
 
Prowadzoną działalność określa: 
działalność statutowa Gminy, w przypadku funkcjonowania w formie zakładu budżetowego – zakres określony w akcie założycielskim / 
powołania, lub zakres działania wynikający z treści zapisów umowy spółki prawa handlowego. 
 
2.Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane w szczególności następującymi zdarzeniami - przyczynami ich powstania: 
 
2.1. – związanymi z zaistnieniem/ usuwaniem awarii budynków, budowli i sieci: 

a. leżące na drodze, porzucone, zagubione lub naniesione przedmioty, namuły, piasek, żwir w tym tworzenie się naboju lodowego w wyniku awarii rurociągu, 
sieci lub innych urządzeń, 

b. oznakowaniem lub brakiem oznakowania uszkodzonego w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych, ustawionego w związku z awariami sieci lub 
wykonawstwem robót na sieciach, 

c. awarią sygnalizacji świetlnej oraz innymi elementami bezpieczeństwa ruchu, w które wyposażony jest pas drogowy, w związku z awariami sieci lub 
wykonawstwem robót na sieciach, 

d. zalaniem drogi, sąsiednich obiektów oraz mienia, uszkodzeniem infrastruktury (zidentyfikowanej bądź niezidentyfikowanej) naziemnej i podziemnej, 
zniszczeniem upraw, nasadzeń, drzewostanu w wyniku awarii lub w związku w wykonawstwem robót na sieciach, 

e. szkodami w urządzeniach z powodu braku dostawy wody, energii elektrycznej, c.o spowodowanych przez Gminę, 

f. szkodami spowodowanymi w wyniku awarii oświetlenia. 
 
2.2. –związanymi z eksploatacją urządzeń  i sieci: 

a. złym stanem technicznym różnego rodzaju obiektów, budynków i budowli wynikającym z uszkodzeń  konstrukcji w postaci ubytków, wyrw, kolein, pęknięć 
zapadnięć w wyniku  awarii spowodowanych eksploatacją urządzeń , sieci będących  własnością Gminy lub w jej posiadaniu, 

b. śliskość wynikła z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i nieczystości transportowanych pojazdami należącymi do Gminy lub w jej posiadaniu, 

c. stanem technicznym urządzeń, budynków, budowli i sieci , (w szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji , awarią konstrukcji  lub 
awarią sieci różnego rodzaju ), pomimo przeprowadzanych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

d. urządzeniami w nawierzchni terenu Gminy w szczególności  brakiem pokrywy studzienek różnych urządzeń w tym np. studzienki kanalizacyjnej lub 
wpustu ulicznego, spowodowanego kradzieżą lub aktem  wandalizmu lub najechaniem przez pojazd, 

e. powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi, jeżeli ich przyczyną jest nienależyte wykonanie  zleconych i odebranych  usług lub robót (naprawa ,remont   po 
usunięciu awarii), 

f. zalaniem, obejmującym również zalanie upraw i nasadzeń przez wody stojące lub płynące, 

g. zalaniem  sąsiednich obiektów oraz mienia, obejmującym również zalanie upraw i nasadzeń, przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające 
wodę, w tym również nienależytym odwodnieniem  przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego, lub zalaniem , obiektów  i 
mienia w wyniku awarii rurociągów, sieci  lub urządzeń będących własnością Gminy lub w jej posiadaniu Gminy, także wskutek cofnięcia się  cieczy w  
sieciach lub instalacjach kanalizacyjnych, 

h. robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi, zabezpieczającymi , remontami cząstkowymi, robotami utrzymaniowymi,  w związku z eksploatacją   
urządzeń i sieci,  

i. brakiem należytego oświetlenia, 

j. wybuchem gazów lub substancji palnych  w związku awarią, utrzymaniem i eksploatacją obiektów, urządzeń do oczyszczania ścieków i sieci 
kanalizacyjnych należących do Gminy lub będących w jej posiadaniu. 

  

 

3.     Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono Klauzule wymienione w Umowie  
 Do postanowień Szczególnych Warunków Umowy Ubezpieczenia dołączono rozszerzenia zakresu pokrycia ubezpieczeniowego   
wymienione w Umowie. Rodzaj oraz treść rozszerzeń określa załącznik Nr.5. 

Do postanowień Szczególnych Warunków Ubezpieczenia dołączono Klauzule Brokerskie wymienione w Umowie Ubezpieczenia. 
Treść Klauzul Brokerskich zgodna z załącznikiem Nr 6 

 

3. Wyłączenia odpowiedzialności:  
 

4.1. Wyłączenia ogólne – Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wymienione w paragrafie ......................................-wyłączenia 
odpowiedzialności w OWU OC, dołączonych do niniejszej Umowy Ubezpieczenia z zastrzeżeniem postanowień pkt 1 i pkt 2 niniejszego 
załącznika w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczającego  

 

4.2. Wyłączenia szczególne – Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikające z zarządzania, administrowania  i eksploatacji mienia : 
A. kolejne powstałe z tej samej przyczyny (okoliczności) w danym miejscu po upływie 72 godzin od dnia i godziny zgłoszenia pierwszej szkody. 

Ubezpieczający zobowiązany jest do usunięcia zagrożenia powstania szkody i / lub zabezpieczenia przyczyny powstania szkody najpóźniej w ciągu 
72 godzin od chwili zgłoszenia tych okoliczności 

B. powstałe na odcinkach pasa drogowego lub terenu placu budowy  przekazanego przez Ubezpieczającego wykonawcom inwestycji, remontów, 
modernizacji lub innych zabiegów konserwacyjno – eksploatacyjnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, chyba że strony umowy 
ubezpieczenia ustaliły włączenie do ochrony szkód wyrządzonych przez podwykonawców/wykonawców. 

C. wyrządzone przez osoby za działania których ponosi odpowiedzialność będące pod wpływem alkoholu, narkotyków  lub podobnie działających 
środków, jeżeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane bezpośrednio do tej osoby  

D. wynikające z naruszenia przez poszkodowanych przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym jeżeli naruszenie tych przepisów było wyłączną 
przyczyną szkody 

E. spowodowane winą umyślną Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. 
 

................................ dn. ………. -……- ………..  
 
 

      ..................................................                                                                                              .......................................... 
              ( podpis i pieczęć ubezpieczającego )                                                                                                                                                                   ( podpis i pieczęć wystawiającego ) 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2, 3,  
DO WNIOSKU OC 

 

WYKAZ JEDNOSTEK OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM- zał. nr2 

WYKAZ UBEZPIECZANYCH DRÓG- zał. nr3  



WYKAZ JEDNOSTEK i LOKALIZACJI OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OC2020         2023

załącznik nr2 do wniosku o 

ubezpieczenie OC
46-060 PRÓSZKÓW ul. Opolska 17

L.P. NAZWA JEDNOSTKI ADRES adres e-mail tel/fax NIP REGON PKD ILOŚĆ 

ZATRUDNIONYCH 

OGÓŁEM

ILOŚĆ 

NAUCZYCIELI

ILOŚĆ UCZNIÓW / 

PODOPIECZNYCH

uwagi

1A ŚWIETLICA CHRZĄSZCZYCE

2
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 

SPOŁECZNEJ

46-060 PRÓSZKÓW 

ul.Opolska 17 
ksmops@proszkow.pl

77 4013712 / 

774643053
991-01-32-050 004501710 8899Z 28 0 0

3
BIURO OBSŁUGI OŚWIATY 

SAMORZĄDOWEJ w Prószkowie

46-060 PRÓSZKÓW 

ul.Opolska 10/1
oswiata@proszkow.pl

77 414 92 67 / 

77464 92 61
991-00-58-797 531106629 6920Z 9 0 0

4 OŚRODEK KULTURY i SPORTU
46-060 PRÓSZKÓW 

ul.Daszyńskiego6
ms.okis@gmail.com 77 464 80 62 7542189871 530586343 9004Z; 9319Z 8 0 0

pozostałe miejsca prowadzenia działalności: Prószków ul. 

Sportowa 1, Prószków ul. Młyńska 2

5

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA im. Bronisława 

Koraszewskiego w Prószkowie

46-060 PRÓSZKÓW 

ul.Szkolna 6
pspproszkow@poczta.onet.pl 77 464 80 83 991-00-58-685 .000273821 8520Z 43 34 256

jednostka posiada własną stołówkę i prowadzi zbiorowe 

żywienie

6

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA w Ligocie 

Prószkowskiej

46-060 LIGOTA 

PRÓSZKOWSKA 

ul.Szkolna 25

szkolaligota@vp.pl 77 464 81 15 991-00-58-739 .001195632 8520Z 14 12 44

7

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W ZIMNICACH 

WIELKICH

46-061 ZIMNICE 

WIELKIE ul.Szkolna 5

kcebula@wodip.opole.pl, 

zs_zimnice@wodip.opole.pl
77 464 31 37 991-03-59-085 001195247 8520Z 25 19 98

OD 01-09-2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZMIENIŁ NAZWĘ NA: 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIMNICACH WIELKICH (brak 

również wyodrębnienia Gimnazjum)

8

ZESPÓŁ SZKOLNO- 

PRZEDSZKOLNY im. Pisarzy 

Śląskich w ZŁOTNIKACH 

46-060 ZŁOTNIKI 

ul.Opolska 40
991-03-98-961 160145020 8560Z

9.1
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Złotnikach
991-00-58-768 001195193 8520Z 24 18 91 jednostka prowadzi żywienie zbiorowe

9.2
Przedszkole Publiczne w 

Złotnikach
991-00-58-780 530586426 8510Z 14 7 63

jednostka posiada własą stołówkę i prowadzi żywienie 

zbiorowe

GMINA PRÓSZKÓW oraz JEDNOSTKI 

PODLEGŁE  

754-10-23-370 .000551645 8411Z

1 URZĄD MIEJSKI 
46-060 PRÓSZKÓW 

ul.Opolska 17 
ug@proszkow.pl

035 0

sp_zlotniki@wodip.opole.pl 77 464 80 17

46-060 ZŁOTNIKI 

ul.Opolska 40 i 44

mailto:ug@proszkow.pl
mailto:ksmops@proszkow.pl
mailto:oswiata@proszkow.pl
mailto:ms.okis@gmail.com
mailto:pspproszkow@poczta.onet.pl
mailto:szkolaligota@vp.pl
mailto:kcebula@wodip.opole.pl
mailto:kcebula@wodip.opole.pl
mailto:sp_zlotniki@wodip.opole.pl
mailto:sp_zlotniki@wodip.opole.pl
mailto:ug@proszkow.pl
mailto:sp_zlotniki@wodip.opole.pl


10

ZESPÓŁ SZKOLNO- 

PRZEDSZKOLNY im. Jana Pawła 

II w Boguszycach

991-03-99-831 160148342 8560Z

10.1
Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Boguszycach
991-00-58-751 001195626 8520Z

10.2
Przedszkole Publiczne w 

Boguszycach
991-00-58-662 530586432 8510Z

46-061 ZIMNICE 

WLK. Ul.Opolska 44
ppzimnice@o2.pl 77 464 86 20

46-061 ZIMNICE 

MAŁE ul. Szkolna 13

12
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W 

GÓRKACH

46-060 GÓRKI 

ul.Opolska13
krawczykbarbara01@gmail.com 77 474 84 76 991-00-58-691 530586403 8510Z 11 6 35

jednostka posiada własną stołówkę i prowadzi zbiorowe 

żywienie

13
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W 

PRÓSZKOWIE

46-060 PRÓSZKÓW 

ul.Krasickiego 2
przedszkoleproszkow@gmail.com

77 464 80 72 / 

695446052
991-00-58-745 530586389 8510Z 16 9 84

jednostka posiada własną stołówkę i prowadzi zbiorowe 

żywienie

14
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W 

LIGOCIE PRÓSZKOWSKIEJ

46-060 LIGOTA 

PRÓSZKOWSKA 

ul.Szkolna 12

b.malolepsza@interia.pl 77 464 86 48 991-00-58-774 530586372 8510Z 8 3 25
jednostka posiada własną stołówkę i prowadzi zbiorowe 

żywienie

JEDNOSTKI OSP 76

15
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

w CHRZĄSZCZYCACH

46-060 

CHRZĄSZCZYCE 

ul.Opolska 21B

9910411621 532189445 8425Z

16
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

w ZŁOTNIKACH

46-060 ZŁOTNIKI 

ul.Opolska 
9910414447 532189422 8425Z

17
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

w PRÓSZKOWIE

46-060 PRÓSZKÓW 

ul.Szkolna4
9910245128 532184040 8425Z

18
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

w ŻLINICACH - BOGUSZYCACH

46-061 ŹLINICE 

ul.Krapkowicka 1
9910410277 532189468 8425Z

19
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

w LIGOCIE PRÓSZKOWSKIEJ

46-060 LIGOTA 

PRÓSZKOWSKA 

ul.Aleja 9

9910293305 532189474 8425Z

20
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

w JAŚKOWICACH

46-060 JAŚKOWICE 

ul.Opolska
9910422257 532189451 8425Z

21

Zał.Wykaz budynków na dzień 

31-05-2020 objętych 

ubezpieczeniem wg lokalizacji-

Wariant 2  Sumy ubezpiecenia

22

Zał.Wykaz budowli na dzień 31-

05-2020 objętych 

ubezpieczeniem wg lokalizacji-

Wariant 2  Sumy ubezpiecenia

RAZEM 355 137 895

L.P. NAZWA JEDNOSTKI ADRES adres e-mail tel/fax NIP REGON PKD

ILOŚĆ 

ZATRUDNIONYCH 

OGÓŁEM

ILOŚĆ 

NAUCZYCIELI

ILOŚĆ UCZNIÓW / 

PODOPIECZNYCH

MIEJSCE 

UBEZPIECZENIA

26-06-2020

31

991-00-58-656 530586886 8510Z 13

46-060 BOGUSZYCE 

ul.Opolska 17
pspboguszyce@wp.pl 77 464 85 78 22 152

jednostka prowadzi zbiorowe żywienie jednostka nie 

posiada stołówki

11
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W 

ZIMNICACH WLK.
7 47

jednostka posiada własną stołówkę i prowadzi zbiorowe 

żywienie

mailto:pspboguszyce@wp.pl
mailto:pspboguszyce@wp.pl
mailto:ppzimnice@o2.pl
mailto:krawczykbarbara01@gmail.com
mailto:przedszkoleproszkow@gmail.com
mailto:b.malolepsza@interia.pl
mailto:pspboguszyce@wp.pl


przebieg dróg gminnych na terenie Gminy Prószków 

Lp. Numer drogi Przebieg drogi ( ulice ) Długość odcinka w km 

1. 104800 O Prószków ( bez nazwy)  0,770 

2. 104801 O Zimnice Małe ul. Kolonia Wolska 0,443 

3. 104802 O Jaśkowice - Prószków 2,215 

4. 104803 O Prószków ul. Partyzancka 1,260 

5. 104804 O Zimnice Wielkie ul. Szkolna  0,200 

6. 104805 O Zimnice Małe – Złotniki ul. Zimnicka  

7. 104806 O Prószków – Boguszyce ( ul. Prószkowska) 3,802 

8. 104807 O Boguszyce ul. 1-go Maja – ul. Jeziorowa 3,868 

9. 104808 O Źlinice ul. Jędrzejczyka (od DK nr 45 do dz. nr 

261/58) 

2,603 

10. 104809 O Chrzowice ul. Wiejska 0,357 

11. 104800 O Złotniki - Chrzowice 0,77 

12. 104811 O Nowa Kuźnia ul. Jaśkowicka  – Prószków ul. 

Zielona 

 

13. 104812 O Nowa Kuźnia ul. Szkolna – Złotniki ul. Parkowa 2,117 

14. 104813 O Chrząszczyce ul. Szkolna do granicy 

gm.Komprachcice 

1,015 

15. 104814 O Chrząszczyce ul. Polna – Folwark do DK 45 2,245 

16. 104815 O Górki ul. Polna – Folwark do DK 45 1,816 

17. 104816 O Górki ul. Szeroka  – granica gminy 

Komprachcice 

2,739 

18. 104818 O Prószków ul. Powstańców Śl. 1,457 

19. 104819 O Jaśkowice ul. Podleśna  1,446 

20. 104820 O Ligota Prószkowska ul. Wiśniowa 0,879 

21. 104821 O Ligota Prószkowska ul. Leśna 1,488 

22. 104822 O Ligota Prószkowska ul. Stawowa  

23. 104823 O Ligota Prószkowska ul. Kościelna 1,115 

24. 104824 O Ligota Prószkowska ul. Brzozowa 1,633 

25. 104825 O Ligota Prószkowska ul. Dębowa 0,385 

26. 104826 O Przysiecz ul. Łąkowa 0,237 

27. 104827 O Przysiecz ul. Strażacka 0,582 

28. 104828 O Przysiecz ul. Polna 1,250 



29. 104829 O Przysiecz ul. Strzelecka  1,113 

30. 104830 O Przysiecz ul. Ceglana  

31. 104831 O Przysiecz ul. Szkolna 0,125 

32. 104832 O Prószków ul. Szpitalna 0,338 

33. 104833 O Prószków ul. Kopernika 0,120 

34. 104834 O Prószków ul. Korfantego 0,971 

35. 104835 O Prószków ul. Kościuszki  0,684 

36. 104836 O Prószków ul. Zielona  

37. 104837 O Prószków ul. Ogrodowa 1,167 

38. 104838 O Prószków ul. Sportowa 0,975 

39. 104839 O Prószków ul. Piaskowa  1,084 

40. 104840 O Prószków ul. Rudnicka  1,404 

41. 104841 O Prószków ul. Słoneczna  0,203 

42. 104842 O Prószków ul. Stawowa  0,573 

43. 104843 O Prószków  ul. Szkolna 0,435 

44. 104844 O Prószków ul. Osiedle Leśne 0,643 

45. 104845 O Nowa Kuźnia ul. Cmentarna 0,420 

46. 104846 O Złotniki ul. Sportowa 0,791 

47. 104847 O Złotniki ul. Boguszycka  0,150 

48. 104849 O Złotniki ul. Strzelecka  0,200 

49. 104850 O Złotniki ul. Polna 0,995 

50. 104851 O Chrząszczyce ul. Ogrodowa 0,418 

51. 104852 O Chrząszczyce ul. Cygana 0,084 

52. 104853 O Chrząszczyce Leśna 0,249 

53. 104854 O Chrząszczyce ul. Piaskowa 0,466 

54, 104855 O Górki ul. Stawowa  0,559 

55. 104856 O Górki ul. Szkolna  

56. 104857 O Górki ul. Cmentarna 0,092 

57. 104858 O Górki ul. Ogrodowa 0,465 

58. 104859 O Górki ul. Młyńska  0,367 

59. 104867 O Folwark ul. Szkolna  0,796 

60. 104868 O Folwark ul. Wiejska   

61. 104869 O Folwark ul. Lipowa  0,194 



62. 104870 O Folwark ul. Rolna  0,059 

63. 104871 O Folwark ul. Młyńska 0,119 

64. 104872 O Folwark ul. Stawowa 0,235 

65. 104873 O Boguszyce ul. Złotnicka  0,083 

66. 104875 O Boguszyce ul. Polna  0,289 

67. 104876 O Boguszyce ul. Kościelna ( Jana Pawła II)  0,441 

68. 104877 O Źlinice ul. Prószkowska   

69. 104878 O Źlinice ul. Kościuszki  

70. 104879 O Źlinice ul. Polna 0,399 

71. 104880 O Źlinice ul. Sobieskiego  

72. 104881 O Źlinice ul. Wolności 0,591 

73. 104882 O Źlinice ul. 1 – go Maja 0,613 

74. 104883 O Źlinice ul. Sikornik 0,314 

75. 104884 O Źlinice ul. Częstochowska  0,088 

76. 104885 O Zimnice Małe ul. Ogrodowa  0,449 

77. 104886 O Zimnice Małe ul. Zielona 0,231 

78. 104887 O Zimnice Małe ul. Chmielowa  1,340 

79. 104889 O Zimnice Małe ul. Górka  0,195 

80. 104890 O Zimnice Małe ul. Polna 0,377 

81. 104891 O Zimnice Małe ul. Osiedle I 0,392 

82. 104892 O Zimnice Małe ul. Osiedle II 0,267 

83. 104893 O Zimnice Małe  ul. Dolna 0,072 

84. 104894 O Zimnice Wielkie ul. Polna 0,369 

85. 104895 O Zimnice Wielkie ul. Kościuszki 0,717 

86. 104896 O Zimnice Wielkie ul. Młyńska 0,497 

87. 104897 O Zimnice Wielkie ul. Ogrodowa 0,981 

88. 104898 O Zimnice Wielkie ul. Prószkowska  0,380 

89. 104899 O Nowa Kuźnia ul. Stawowa 0,826 

90. 104900 O Prószków ul. Krasickiego 0,363 

91. 104901 O Prószków ul. Osiedle  0,459 

92. 104902 O Boguszyce ul. Opolska 0,560 

93. 1048903 O Przysiecz ul. Leśna 1,238 

94.  Prószków ul. Leśna  0,624              dz. nr1542 



95.  Prószków ul. Wiosenna 0,384               dz nr1413 

96.  Prószków ul. Eihendorffa 0,189              dz. nr 1135 

97.  Ligota Prószkowska ul. Łąkowa 0,264             dz. nr 896 

98.  Ligota Prószkowska ul. Cegielniana  0,330            dz. nr 602 

99.  Nowa Kuźnia ul. Słoneczna  

100.  Zimnice Wielkie ul. Szkolna  

101.  Prószków ul. Akacjowa  

102. 104799 O Chrząszcyce ul. Ks. Skorupy 0,789 

103.  Prószków ul. Lipowa  

104.  Górki ul. Słoneczna  

105.  Boguszyce ul. Nowa  

106.  Boguszyce ul. Łąkowa  

107.  Źlinice ul. Krótka Dz. nr 1439/73 

108.  Prószków ul. Kasztanowa  

109.  Chrzowice ul. Klonowa Dz. nr 25; 172/95 95 

110,  Górki ul. Kwiatowa  

111.  Chrząszczyce ul. Łąkowa Dz. nr 592/218 

112.  Folwark ul. Boczna 0,050              dz. nr 61    

113.  Ligota Prószkowska ul. Łąkowa  

114.  Ligota Prószkowska ul. Cegielna  

 

29-06-2020                                                                              RAZEM                                  68, 276 km 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 5 
DO WNIOSKU OC 

 
 

ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OC 



                                                                          Załącznik NR 5

WNIOSKOWANE ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OC

ROZSZERZENIE NR 1a Włączenie roszczeń pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem z tytułu szkód w mieniu

lub na osobie

Odpowiedzialność z tytułu niniejszej Klauzuli obejmuje szkody w mieniu lub na osobie powodujące

roszczenia pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia -

Ubezpieczonymi na podstawie niniejszej klauzuli są Ubezpieczający oraz jego jednostki podległe w

zakresie szkód wyrządzonych wzajemnie.

Lista ubezpieczonych jednostek stanowi załącznik do umowy ubezpieczenia.

ROZSZERZENIE NR 1b Włączenie roszczeń pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem z tytułu szkód w mieniu

lub na osobie 

Szkody w mieniu lub na osobie powodujące roszczenia pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi na

podstawie tej samej umowy ubezpieczenia - Ubezpieczonymi są podmioty, za działania których

Ubezpieczający oraz jego jednostki podległe ponoszą odpowiedzialność - Ubezpieczający nie ma

obowiązku sporządzania listy podmiotów ubezpieczonych. 

ROZSZERZENIE NR 2 Szkody w nieruchomościach osób trzecich, użytkowanych przez osoby objęte

ubezpieczeniem - szkody, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu

nieruchomości i ich części składowych.

ROZSZERZENIE NR 3 Szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich użytkowanych przez osoby

objęte ubezpieczeniem-szkody, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu

rzeczy ruchomych oddanych w użytkowanie osób objętych ubezpieczeniem.

ROZSZERZENIE NR 4 Włączenie ryzyka OC pracodawcy za wypadki przy pracy - obejmujące szkody rzeczowe i osobowe

Definicja pracownika: Pod pojęciem pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy

o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która

wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Za pracownika uznaje się

także wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, lub inną osobę, której ubezpieczony powierzył

wykonywanie pracy osobiście. Również pracownika agencji pracy tymczasowej świadczącego pracę

na rzecz i pod kierownictwem ubezpieczonego uznaje się za pracownika w rozumieniu niniejszej

umowy. W odniesieniu do pracowników (zgodnie z defiicją wskazaną powyżej) innych niż osoby

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o

pracę, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenia określone jako wypadki przy pracy we właścwych

przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

ROZSZERZENIE NR 4a
Włączenie ryzyka OC jednostki ponoszącej nakłady na utrzymanie ochrony przeciwpożarowej za 

wypadki przy pracy osób wchodzących w skład jednostek straży pożarnych lub ochotniczych straży 

pożarnych niezależnie od podstawy zatrudnienia/wykonywania czynności przez te osoby. 

ROZSZERZENIE NR 5 Rzeczy wprowadzone do obrotu przed datą początkową.

ROZSZERZENIE NR 6
Szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą

ubezpieczającego, w tym szkody polegające na ich utracie

ROZSZERZENIE NR 7 Szkody w pojazdach mechanicznych oraz ich wyposażeniu znajdujących się w pieczy, pod dozorem 

lub kontrolą ubezpieczjącego, w tym polegające na ich utracie

ROZSZERZENIE NR 8 Szkody w wartościach pieniężnych znajdujących się w pieczy, 

 pod dozorem lub kontrolą ubezpieczjącego, w tym polegające na ich utracie.

ROZSZERZENIE NR 9 Szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców ubezpieczającego.

Ubezpieczający nie jest zobowiązany do sporządzenia listy ubezpieczonych podmiotów  

ROZSZERZENIE NR 10 Szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców ubezpieczającego

z zachowaniem prawa regresu przez ubezpieczyciela - Ubezpieczający nie jest zobowiązany do 

sporządzenia listy ubezpieczonych podmiotów  

ROZSZERZENIE NR 11 Włączenie ryzyka nienależytego wykonania zobowiązania oraz ryzyka niewykonania lub nienależytego

wykonania porozumienia administracyjnego, w szczególności porozumienia administracyjnego,

którego przedmiotem jest przekazanie Ubezpieczającemu pasa drogowego przez Zarządcę innej

kategorii.



ROZSZERZENIE NR 12 Włączenie szkód wynikłych z zanieczyszczenia środowiska.Ochrona obejmuje  wyłacznie 

zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i nie zamierzone przez  Zamawiającego

ROZSZERZENIE NR 13 Włączenie szkód w rzeczach poddanych obróbce, czyszczeniu lub naprawie.

ROZSZERZENIE NR 14 Szkody wynikające z działania środków wybuchowych, młotów pneumatycznych

lub kafarów, szkody spowodowane wibracjami.Rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody osobowe 

i rzeczowe powstałe wskutek wibracji lub wstrząsów, obsunięcia się ziemi, zapadnięcia się lub 

osiadania terenu, powodujące:

1)	częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego

2)	oderwanie się części obiektu budowlanego.

1.	Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są:

(1)	wszelkie szkody w mieniu, które nie zostało zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac 

budowlanych (wymóg sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej stanu obiektu).

(2)	szkody polegające na uszkodzeniach powierzchniowych, które ani nie pogarszają stateczności 

mienia, ani nie zagrażają ich użytkownikom.

(3)	szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ubezpieczenia.

2.	Przez pełną dokumentację techniczna stanu obiektu rozumie się opis konstrukcji obiektu 

budowlanego, charakterystykę jego stanu technicznego oraz opisową i fotograficzną identyfikację wad 

i uszczerbków inwentaryzowanego obiektu. Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób 

zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej biorąc pod uwagę rodzaj występującego 

zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia oraz sposób i zakres prowadzonych prac budowlanych.

3.	Umowa ubezpieczenia w zakresie postanowień niniejszej klauzuli, obejmuje szkody ujawnione w 

okresie ubezpieczenia lub w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu, przy czym wszystkie szkody 

wynikające z tej samej przyczyny uznaje się za jeden wypadek i przyjmuje się, że zostały ujawnione w 

dacie ujawnienia się pierwszej szkody.

Wprowadza sie  Podlimitu sumy gwarancyjnej dla wibracji 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w 

okresie ubezpieczenia .

ROZSZERZENIE NR 14a
Włączenie szkód polegających na częściowym lub całkowitym zawaleniu się obiektu budowlanego lub

innym naruszeniu konstrukcji obiektu budowlanego, w tym także naruszeniu stateczności podpór,

spowodowanych przez Ubezpieczonego w trakcie prowadzonych przez niego prac budowlanych /

ziemnych, również będących następstwem osunięcia się ziemi lub osiadania gruntu.

ROZSZERZENIE NR 14b
Włączenie szkód osobowych i pozostałych szkód rzeczowych, niewymienionych w Rozszerzeniu

nr14a, będących następstwem osunięcia się ziemi lub osiadania gruntu spowodowanych przez

Ubezpieczonego w trakcie prowadzonych przez niego prac budowlanych / ziemnych.

ROZSZERZENIE NR 15 Szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac załadunkowych.

ROZSZERZENIE NR 16 Szkody wyrządzone przez dostarczoną energię.

ROZSZERZENIE NR 17 Szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości

dostarczonych przez ubezpieczającego komponentów lub części składowych,

powstałe wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od

poszkodowanego.

ROZSZERZENIE NR 18 Szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości

dostarczonych przez ubezpieczającego wyrobów poddanych dalszej obróbce

przez poszkodowanego, bez ich mieszania lub łączenia z wyrobami pochodzącymi

od poszkodowanego.

ROZSZERZENIE NR 19 Szkody poniesione przez użytkownika maszyn i urządzeń wyprodukowanych,

naprawionych, dostarczonych, lub konserwowanych przez ubezpieczającego,

powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce

z użyciem tych maszyn i urządzeń.

ROZSZERZENIE NR 20 Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych, w tym wózki widłowe 

ROZSZERZENIE NR 20a Szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne lub specjalne nie pozostające

w związku z ruchem tych pojazdów ( w tym za pojazdy OSP odpowiednio).

ROZSZERZENIE NR 21 Szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie

wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem.

ROZSZERZENIE NR 22 Włączenie do ubezpieczenia OC szkód w związku z organizowanymi w pasie

drogowym i/lub na terenach lub w obiektach administrowanych przez Ubezpiecza-

 jącego  imprezami masowymi za zgoda i wiedzą Ubezpieczającego niezależnie od

obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych, w tym:

szkody spowodowane przes osoby należące do służb nadzoru lub kontroli, wyrządzone wykonawcom i 

uczestnikom, 

ROZSZERZENIE NR 22a
Włączenie do ubezpieczenia OC szkód powstałych w wyniku użycia sztucznych ogni (fajerwerków, 

petard) w trakcie imprezy objętej ochroną na podstawie Rozszerzenia 22.       Użycie wyłącznie  przez 

profesjonalne podmioty posiadające  uprawnienia do prowadzenia  takiej działalności



ROZSZERZENIE NR 23 Włączenie do ubezpieczenia OC szkód spowodowanych wadliwym wykonaniem

robót i/lub usług ( w tym OSP - odpowiednio)

ROZSZERZENIE NR 24 Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody spowodowane przy wykonywaniu władzy publicznej, w 

szczególności decyzją administracyjną wydaną z naruszeniem prawa. 

Klauzula — rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem

działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, rozszerza się

zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez

niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia

oznaczają: 

1) ubezpieczony - organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego jednostka

organizacyjna działająca w ramach upoważnienia organu administracji lub jednostki samorządu

terytorialnego, 

2) szkoda — szkoda osobowa, szkoda rzeczowa, czysta strata majątkowa, 

3) wykonywanie władzy publicznej — zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na

podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień,

3 . Podlimit odpowiedzialności w ramach klauzuli za szkody spowodowane przy wykonywaniu władzy

publicznej, w tym za czyste straty majątkowe z tego tytułu, ustala się w wysokości 1 000 000,- zł ( na

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia) 

4. Franszyza redukcyjna dla szkód rzeczowych i czystych strat majątkowych: 

10% należnego odszkodowania nie mniej niż I 000,00 PLN. 



ROZSZERZENIE NR 25 Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przez wspólnotę  

mieszkaniową  członkom wspólnoty .Podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 400 000zł

ROZSZERZENIE NR 26 Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody spowodowane eksploatacją, awarią instalacji 

wodociagowej lub kanalizacyjnej, cofnieciem się cieczy

w sieci lub instalacji kanalizacyjnej lub wodociągowej

ROZSZERZENIE NR 27 Włączenie do ubezpieczenia OC za czyste szkody/straty majątkowe

rozumiane jako wyrażony w pieniądzu uszczerbek majątkowy - szkoda, niewynikające ze szkody 

osobowej lub rzeczowej, w zakresie nieobjętym Rozszerzeniem nr24. Podlimit na jedno i wszystkie 

zdarzenia 500 000zł

ROZSZERZENIE NR 28 Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody w rzeczach wniesionych przez gości

w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej lub podobnego zakładu, w tym zakładu 

kąpielowego.                                 Podlimit  na jedno i wszystkie zdarzenia 100 000zł

ROZSZERZENIE NR 28a Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody w rzeczach  pozostawionych lub  oddanych

do szatni w związku z prowadzeniem działalności  przez jednostki Gminy / Powiatu, w tym ochrona 

dotyczy również szatni szkolnych i mienia ucznów 

podlimit na zdarzenie 5000,-zł 

ROZSZERZENIE NR 29a
Rozszerzenie zakresu  terytorialnego ubezpieczenia OC o szkody powstałe poza terytorium RP z 

wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii

ROZSZERZENIE NR 29b
Rozszerzenie zakresu  terytorialnego ubezpieczenia OC o szkody powstałe poza terytorium RP z 

włączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii

Włączenie szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń. Z ochrony wyłączone 

są szkody spowodowane  przez wirus HIV lub priony oraz wirusa COVID-19. Limit odpowiedzialności 

na jedno i wszystkie zdarzenia-500 000zł

Włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód w dokumentach powierzonych Ubezpieczonemu

1) Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i pozostałych 

postanowień umowy, włącza się do zakresu ochrony odpowiedzialność cywilą za szkody polegające 

na utracie, zaginięciu lub zniszczeniu dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z 

prowadzoną przez niego działalnością objętą ubezpieczeniem. 

2) Ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest do faktycznych kosztów odtworzenia dokumentów 

powierzonych Ubezpieczonemu.

podlimit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia - 100 000,-zł

ROZSZERZENIE NR 30

ROZSZERZENIE NR 31
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
DO WNIOSKU OC 

 
 

KLAUZULE BROKERSKIE 



                                                                                                                                                             
                                                                              Załącznik Nr.6  

WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA OC 
 

KLAUZULA STEMPLA 
BANKOWEGO 

Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu 
bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia 
zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym, pod warunkiem, że na 
rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków. 

Klauzula 
obligatoryjna 

   

KLAUZULA  
PROCEDURY 

LIKWIDACJI SZKODY                                                                                       

Na wniosek Ubezpieczającego, do umowy  ubezpieczenia Ubezpieczyciel dołącza 
procedury likwidacji szkód, zawierające opis i stosowne druki zgłoszenia szkód, druki 
likwidacji szkody oraz określa niezbędne dokumenty  potrzebne do likwidacji szkody. 
W okresie realizacji umowy ubezpieczenia postanowienia powyższe stosuje się 
odpowiednio 

Klauzula 
obligatoryjna 

   

KLAUZULA  
RAŻĄCEGO 

NIEDBALSTWA 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, że Ubezpieczyciel  nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie, 
natomiast odpowiada  za szkody wyrządzone wskutek rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający ponosi 
odpowiedzialność, przy czym za takie   osoby rozumie się również: 
− właścicieli w przypadku spółek osobowych,  
− członków zarządu, członków rady nadzorczej i prokurentów w przypadku spółek 

kapitałowych prawa handlowego 
− wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów  i ich zastępców oraz członków 

zarządu w przypadku jednostek samorządowych  
− kierowników i ich zastępców jednostek podległych jednostkom samorządowym, 

w szczególności dyrektorów zarządu dróg, kierowników innych jednostek 
organizacyjnych. 

Klauzula 
obligatoryjna 

   

KLAUZULA  
PRZEDAWNIENIA 

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody będące następstwem zdarzeń mających miejsce 
w okresie ubezpieczenia, choćby poszkodowany zgłosił roszczenie po zakończeniu 
okresu trwania umowy ubezpieczenia, jednak przed upływem ustawowym terminów 
przedawnienia. 

Klauzula 
obligatoryjna 

   

KLAUZULA  
PROLONGATY 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, że brak wpłaty składki lub którejkolwiek raty w terminie określonym w 
umowie ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub 
też wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy ubezpieczenia,  z zastrzeżeniem 
poniższych postanowień. 
 
W przypadku  nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w 
umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel wzywa Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty 
składki, wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin na zapłatę składki, 
liczony od daty otrzymania wezwania. W przypadku niedokonania zapłaty składki w 
dodatkowym terminie Ubezpieczyciel jest upoważniony do wypowiedzenia umowy ze 
skutkiem natychmiastowym. Wygaśnięcie umowy następuje wyłącznie na mocy 
skutecznie złożonego Ubezpieczającemu wypowiedzenia.  
 
W sytuacji braku opłaty kolejnej raty składki Ubezpieczyciel wzywa Ubezpieczającego 
na piśmie do zapłaty raty składki wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, 
termin do zapłaty składki (raty), liczony od daty otrzymania wezwania. W przypadku 
nie dokonania wpłaty w wyznaczonym (dodatkowym) terminie, ustanie 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest możliwe dopiero począwszy od dnia 
następującego po upływie dodatkowego terminu płatności  raty, o ile do dnia 
poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego 
Ubezpieczającego. 

Klauzula 
obligatoryjna 

   

KLAUZULA TERMINU 
ZGŁASZANIA SZKÓD 

W każdym przypadku określenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia terminu na 
zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie 
rozszerzony o zdanie: „W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin 
przedłuża się do pierwszego dnia roboczego, który następuje po terminie określonym 
w OWU”. 

Klauzula 
obligatoryjna 

   

KLAUZULA 
NIEZAWIADOMIENIA 

W TERMINIE   
O SZKODZIE 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, że zapisane w umowie ubezpieczenia skutki niezawiadomienia 
Ubezpieczyciela  o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowania tylko i 
wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do 
zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 

Klauzula 
obligatoryjna 

   

KLAUZULA  
AUTOMATYCZNEGO  

POKRYCIA OC 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, że: 
1) Ubezpieczyciel w trakcie trwania ochrony obejmuje automatyczną ochroną 

Klauzula 
obligatoryjna 



ubezpieczeniową na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia OC 
wszystkie przyjęte przez Ubezpieczającego w zarząd, administrację lub 
utrzymanie budynki i budowle, środki trwałe, pas drogowy, tereny lub sieci na 
terenie statutowej działalności Ubezpieczającego.  

2) Ubezpieczający dokona zgłoszenia przejętych budynków i budowli, środków 
trwałych, pasa drogowego, terenów lub sieci najpóźniej do 30 dni od daty 
podpisania protokołu przejęcia.  

3) Objęcie ochroną odbywa się bez naliczania dodatkowej składki.  
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na wszystkie lokalizacje (wszystkie 
przyjęte przez Ubezpieczającego w zarząd administrację lub utrzymanie budynki i 
budowle, środki trwałe, pas drogowy, tereny  lub sieci na terenie statutowej 
działalności Ubezpieczającego, które Ubezpieczający przyjmie w okresie 
ubezpieczenia). Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia 
danej lokalizacji do użytku, pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z 
wykazami znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości 
Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 

   

KLAUZULA  
KATASTROFY 
BUDOWLANEJ    

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, że niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia OC o 
odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody spowodowane osobom trzecim, 
powstałe w następstwie katastrofy budowlanej. Przez katastrofę budowlaną  rozumie 
się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub 
jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów 
konstrukcyjnych. 

W trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych, remontów,  za katastrofę 
obiektu budowlanego uważa się również zniszczenie obiektu budowlanego,  
spowodowane utratą wytrzymałości, stateczności tymczasowych podpór, torowisk,  
rusztowań bądź deskowań używanych przy wznoszeniu  obiektu budowlanego. 

Klauzula 
obligatoryjna 

   

KLAUZULA SZKÓD 
WYRZĄDZONYCH 
OSOBOM BLISKIM 
OSÓB OBJĘTYCH 

UBEZPIECZENIEM 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną, w ramach ubezpieczenia OC, szkody wyrządzone 
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego osobom bliskim osób objętych 
ubezpieczeniem (osób za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponoszą 
odpowiedzialność), chyba, że szkoda powstała w bezpośrednim związku z zakresem 
czynności służbowych osoby objętej ubezpieczeniem dla której poszkodowany 
pozostaje osobą bliską.  

Ochrona obejmuje szkody osobowe i rzeczowe, w tym również szkody w pojazdach 
mechanicznych.    

Za osoby bliskie w ramach niniejszej Klauzuli uważa się osoby bliskie zgodnie z 
definicją Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 

Klauzula 
obligatoryjna 

   

 
KLAUZULE FAKULTATYWNE 
 

KLAUZULA 
LIKWIDACJI SZKODY 

Ubezpieczyciel zobowiązany jest do załatwienia wszelkich uzasadnionych roszczeń 
osób trzecich kierowanych do Ubezpieczającego w zakresie uzgodnionej ochrony 
ubezpieczeniowej i uzgodnionej Sumy Gwarancyjnej. 
 
Ubezpieczyciel niezwłocznie po zawiadomieniu przez Ubezpieczającego o powstaniu 
szkody, przedstawi swoje stanowisko co do zasadności zgłoszonego roszczenia oraz 
podejmie niezbędne działanie zgodne z ustaloną procedurą likwidacji szkody 
 
Ubezpieczyciel w granicach przyjętej ochrony zaspokoi roszczenie objęte ochroną po 
przyjęciu przez Ubezpieczającego odpowiedzialności za powstałą szkodę. 
 
Ubezpieczyciel, bez zbędnej zwłoki na swój koszt, każdorazowo po zakończeniu 
likwidacji szkody zawiadomi na piśmie Ubezpieczającego i Brokera o wyniku 
postępowania likwidacyjnego, o wysokości wypłaconego odszkodowania lub 
odmowie wypłaty odszkodowania podając przyczynę odmowy. 

Klauzula 
fakultatywna 

   

KLAUZULA  
DOKUMENTACJI 

SZKODY  I WYPŁATY 
ODSZKODOWANIA 

Ubezpieczyciel  obowiązany jest do wypłaty odszkodowania  w terminie  30 dni od 
daty otrzymania zgłoszenia szkody. 
 
Ubezpieczający  przesyła w celu likwidacji szkody wypełnione dokumenty, które 
określił Ubezpieczyciel przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. 
 
Gdyby wyjaśnienie wszystkich okoliczności do ustalenia odpowiedzialności za  
powstałą szkodę lub wysokości odszkodowania  nie było możliwe, odszkodowanie 
powinno być wypłacone  najpóźniej  w ciągu 14 dni  od dnia wyjaśnienia  tych 
okoliczności. Bezsporną część odszkodowania  Ubezpieczyciel wypłaci  w terminie 30 
dni od daty zgłoszenia szkody. 
 

Klauzula 
fakultatywna 



Jeżeli do likwidacji szkody potrzebne będą dodatkowe dokumenty  poza określonymi 
w dniu zawierania umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel zawiadomi  o tym fakcie  
Ubezpieczającego  nie później niż  w 4 dniu od daty zgłoszenia szkody.  
 
O kolejne   uzupełnienie dokumentów Ubezpieczyciel może się zwrócić  
zawiadamiając o tym Ubezpieczającego  nie później niż  4 dni od daty  nadesłania 
uzupełnienia. 

   

KLAUZULA TERMINU 
DOKONANIA 
OGLĘDZIN   

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, że w przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do 
dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu 
zgłoszenia szkody. 

Klauzula 
fakultatywna 

   

KLAUZULA POKRYCIA 
KOSZTÓW 

ZABEZPIECZENIA 
TYMCZASOWEGO 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych ninijeszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy 
Ubezpieczyciel pokrywa do wysokości limitu określonego poniżej koszty 
wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o 
zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, za którą Ubezpieczony może 
ponosić odpowiedzialność, obejmujące w szczególności złożenie do depozytu 
sądowego kwoty pieniężnej. 

2. Jeżeli zabezpieczenie zostanie zwolnione lub depozyt zostanie Ubezpieczonemu 
zwrócony, Ubezpieczony jest zobowiązany zwrócić Ubezpieczycielowi odzyskane 
sumy pieniężne w wysokości w jakiej zostały przez Ubezpieczyciela wcześniej 
pokryte. 

3. Limit odpowiedzialności wynosi: 50 000,-zł (na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia) 

Klauzula 
fakultatywna 

 



 

ZAŚWIADCZENIE  

o przebiegu ubezpieczeń majątkowych 

w Compensa TU SA VIG 

 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza, że: 

 

Gmina Prószków 

Ul. Opolska17 

46-060 Prószków 

REGON:  531413248    

 

w okresie od  01.06.2016r. do 30.06.2020r. jest ubezpieczony  w zakresie ubezpieczeń: 

- mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

- sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

- kradzieży z włamaniem i rabunku 

- odpowiedzialności cywilnej 

 

Szkodowość za okres: od 01.06.2016r. do 14.06.2020r. 
 
 

 
 

 

Nazwa ubezpieczenia
Numer 

polisy

Data 

szkody
Wypłata Rezerwa

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 29069 27.03.2020            2 131,59 zł               -   zł 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1055784 27.02.2020                       -   zł               -   zł 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 29069 25.02.2020            1 076,88 zł               -   zł 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1055784 21.02.2020            4 000,00 zł               -   zł 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 29069 21.02.2020                       -   zł        860,00 zł 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju 5204 18.02.2020            1 476,00 zł               -   zł 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 29069 05.09.2019            1 937,19 zł               -   zł 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju 4930 18.03.2019               430,50 zł               -   zł 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju 4930 18.03.2019               430,50 zł               -   zł 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju 4930 18.03.2019               430,50 zł               -   zł 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju 4930 18.03.2019               861,00 zł               -   zł 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju 4930 21.01.2019            1 230,00 zł               -   zł 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 27540 13.11.2018          62 778,58 zł               -   zł 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1036605 03.10.2018                       -   zł               -   zł 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju 4930 27.08.2018               480,00 zł               -   zł 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 24324 23.04.2018               724,47 zł               -   zł 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju 1273 20.02.2018               639,60 zł               -   zł 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju 1273 20.02.2018               319,80 zł               -   zł 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju 1273 20.02.2018               319,80 zł               -   zł 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 24324 02.10.2017            2 792,60 zł               -   zł 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 24324 01.10.2017            1 387,38 zł               -   zł 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 24324 25.07.2017            1 625,49 zł               -   zł 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 24324 29.06.2017            5 476,00 zł               -   zł 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 24324 27.06.2017               706,11 zł               -   zł 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 56982 06.05.2017            1 468,45 zł               -   zł 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 20829 03.04.2017               590,52 zł               -   zł 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 20829 13.01.2017          67 544,03 zł               -   zł 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju 1868 29.12.2016               516,60 zł               -   zł 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju 1868 16.09.2016               861,00 zł               -   zł 

162 234,59 zł   860,00 zł   



 

Powyższe informacje są zgodne z dokumentacją ubezpieczeniowo-szkodową znajdującą się w systemie 

informatycznym Compensa TU SA VIG. 

 

       Opole, 24.06.2020r. 

…………………………………………………       
     (miejsce i data wystawienia zaświadczenia)  

 

.....................…………..................................................               

                               Podpis przedstawiciela 

                                                                          Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group 
 



Gliwice, 25.06.2020r. 

Szkoda
Data powstania 

szkody
Data zgłoszenia szkody Polisa Produkt

Rok 
polisowy

Wypłaty 
odszkodowań

Regresy 
uzyskane

Rezerwy

CA50/2516/15 2015-02-02 11:00:00 2015-04-08 436000043423 M04 2 014 3 102,00 0,00  
CA50/8648/15 2015-09-25 2015-09-28 15:08:00 436000043429 T03 2 014 0,00 0,00 0,00
GL50/12306/11 2011-07-15 2011-07-15 14:00:00 901006460616 M04 2 011 0,00 0,00 0,00
GL50/12696/15 2015-08-11 2015-09-07 15:48:00 436000043423 M04 2 014 0,00 0,00 0,00
GL50/12814/13 2013-05-10 11:00:00 2013-09-12 16:41:00 901006563440 M04 2 012 5 708,45 0,00 0,00
GL50/1284/11 2011-01-04 13:00:00 2011-01-20 12:19:09 901005167389 M04 2 010 23 796,22 0,00 0,00
GL50/13714/08 2008-11-14 2008-11-24 10:14:13 901001463184 H01 2 008 1 427,40 0,00 0,00
GL50/15639/10 2010-08-12 14:15:57 2010-08-13 14:22:46 901004974148 H01 2 010 0,00 0,00 0,00
GL50/20423/11 2011-07-03 11:37:50 2011-12-13 09:13:37 901006460616 M04 2 011 774,54 0,00 0,00
GL50/23309/10 2010-12-06 13:00:00 2010-12-08 11:45:00 901005167389 M04 2 010 0,00 0,00 0,00
GL50/3009/14 2014-02-24 2014-03-10 15:29:00 901006719465 I02 2 013 1 125,45 0,00 0,00
GL50/4265/10 2010-03-02 2010-03-03 11:52:28 901003189519 T10 2 009 1 162,28 0,00 0,00
GL50/4345/15 2015-03-02 2015-03-30 15:55:00 436000043428 I02 2 014 492,00 0,00 0,00
GL50/4524/15 2015-03-30 2015-04-02 14:23:00 436000043428 I02 2 014 0,00 0,00 0,00
GL50/4526/15 2015-03-02 2015-03-30 15:55:00 436000043428 I02 2 014 0,00 0,00 0,00
GL50/6122/10 2010-02-18 15:56:44 2010-03-25 15:59:31 901003189519 H01 2 009 0,00 0,00 0,00
GL50/6557/12 2012-04-29 2012-05-02 13:55:00 901006460540 T04 2 011 5 000,00 0,00 0,00
GL50/6558/12 2012-04-29 2012-05-02 13:55:00 901006460540 T04 2 011 2 089,98 0,00 0,00
GL50/8930/13 2013-06-21 12:00:00 2013-06-24 13:45:03 901006719463 M04 2 013 0,00 0,00 0,00
GL50/9230/14 2014-07-24 2014-07-24 436000043424 H01 2 014 0,00 0,00 0,00

ZAŚWIADCZENIE 
o przebiegu ubezpieczenia w ryzykach majątkowych:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia SA, niniejszym zaświadcza, że :
Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, NIP: 754-10-23-370, Regon: 000551645

Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, NIP: 991-02-84-648, Regon: 531413248

zawarł jako Ubezpieczający umowy ubezpieczenia ryzyk majątkowych, z których STU ERGO Hestia SA wypłaciło odszkodowanie lub jest zobligowane do jego 
zapłaty, zgodnie z poniższym zestawieniem:
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