ROZDZIAŁ IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KARTA RYZYKA

ZADANIE A
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

UBEZPIECZENIE OC - WNIOSEK
Ubezpieczający ,

Adres

POWIAT OPOLSKI

45-068-Opole ul. 1 Maja 29
514412585

REGON

754 302-31-21

NIP
Okres Ubezpieczenia

zgodnie z Kartą Informacyjną SIWZ
Suma Gwarancyjna na wszystkie zdarzenia

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie

1 000 000 zł

1 000 000 zł

Zakres Ubezpieczenia:

tak

nie

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w związku z:
Prowadzoną działalnością publiczną (zadania własne i powierzone 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/ Prowadzeniem działalności oświatowo - wychowawczej

TAK

d/ Świadczeniem pomocy społecznej oraz działalnością kulturalną, sportową

TAK

e/ Prowadzeniem żywienia zbiorowego (w tym stołówek w jednostkach oświatowych oraz pomocy społecznej)

TAK

Administrowaniem nieruchomościami w imieniu własnym lub będących w posiadaniu na podstawie użytkowania
f/
wieczystego, w tym:

TAK

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

TAK

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

TAK

terenami przy obiektach będących w posiadaniu Ubezpieczającego lub jednostki podległej i
urządzeniami tam usytuowanymi;

TAK

Administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, gdzie Starosta występuje jako organ reprezentujący Skarb
g/
Państwa
Wykonywaniem przez Starostę lub Zarząd Powiatu zadań wynikających z przepisów szczególnych, gdzie Starosta
h/
lub Zarząd Powiatu występuje jako organ właściwy
miejsce ubezpieczenia

Informacje

ha

Km

szt

TAK
TAK
osób

zł

Posiadane,administrowane,użytkowane mienie:
tereny

(zasób Powiatu - bez dróg powiatowych)

tereny

(zasób Powiatu - działki w posiadaniu na podstawie
użytkowania wieczystego)

tereny

(zasoby Skarbu Państwa)

Zatrudnienie

ogółem

632

Uczniowie w jednostkach nadzorowanych

Projrekt Budżetu powiatu na 2021r

1 089

wydatki

95 834 544,00 zł

Wnioskowane rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej OC

OKREŚLONO W ZAŁĄCZNIKU NR. 5

Wnioskowane Klauzule Brokerskie zgodnie z załącznikiem nr 6
Zastosowane Franszyzy

Szkodowość:

Franszyza Integralna

0 zł

Franszyza Redukcyjna

0 zł

0%
z zastrzeżeniem franszyz określonych dla Rozszerzeń ochrony
OC wg zał. nr5

Udział Własny Ubezpieczającego

Na podstawie załączonych informacji o stanie wypłat odszkodowan

ilość szkód

0

wypłaty
rezerwy

0
-

-

-

-

zł

zł

-

-

zł

-

zł

zł

-

zł

tak

Załączniki do wniosku
załącznik Nr1

zł

0

0

zł

(zał. 1;zał. 1.1; zał. 1.2; zał 1.3) - Szczególne Warunki Ubezpieczenia OC

załącznik w pliku
Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych objętych ubezpieczeniem
02.11
załącznik -w pliku
Wykaz mienia budynki i buowle Powiatu Opolskiego
09
załącznik- w pliku
Wykaz mienia Budynek Skarbu Państwa w Karczowie
09

nie

tak
tak
tak
tak
Data

12/2020

UBEZPIECZENIE OC - WNIOSEK
Ubezpieczony

Adres

45-068-Opole ul. 1 Maja 29
oraz w każdym miejscu wykonywania działalności lub posiadania mienia

POWIAT OPOLSKI

REGON

PKD-2007

514412585

84112

Okres Ubezpieczenia

zgodnie z Kartą Informacyjną SIWZ
S.G. na wszystkie zdarzenia dla Klauzul i Rozszerzeń

S. G. na jedno zdarzenie dla klauzul i rozszerzeń

1 000 000 zł

1 000 000 zł

z zastrzeżeniem podlimitów określonych w załączniku nr5 - wnioskowane rozszerzenia ochrony
MIEJSCA UBEZPIECZENIA:
Każde miejsce wykonywania działalności i lokalizacji mienia na terenie RP, a w szczególności:
I. adresy lokalizacji działalności lub posiadanego mienia wg zał. wykazów;
a także:
II. lokalizacje pozostałych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, działek i guntów (nieużytki rolne, tereny zielone, pozostałe tereny użytkowe), ujętych w
ewidencji gruntów jako własność Powiatu lub użytkowanych/posiadanych przez Powiat lub jednostki podległe na podstawie tytułu prawnego;

III. lokalizacje działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej jako droga t.j. ujęte oraz nieujęte w ewidencji Powiatu drogi (wewnętrzne, dojazdowe, gruntowe), niezaliczone
do kategorii dróg publicznych za które Powiat lub jednostki podległe ponoszą odpowiedzialność;
IV. miejsca lokalizacji pozostałych budowli, urządzeń i innego mienia ruchomego za które Powiat i lub jednostki podległe ponoszą odpowiedzialność na podstawie tytułu
prawnego;

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

ZAKRES TERYTORIALNY:
teren RP, z zastrzeżeniem rozszerzeń określonych w załączniku nr5
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
POSTANOWIENIA DODATKOWE DO ZAKRESU OCHRONY:
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.
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.

Załączniki do wniosku c.d.

tak

nie

załącznik Nr3- Nie stosuje się
załącznik Nr4- Nie stosuje się
załącznik Nr5- Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

tak

załącznik Nr6- Wykaz Klauzul Brokerskich-treść Klauzul Brokerskich

tak

12/2020

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do polisy OC Nr .......................
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA- Zarządcy Dróg związanych z ubezpieczanymi obiektami i terenami- Obligatoryjny
Przedmiot ubezpieczenia:
1.

Przedmiotem ubezpieczenie jest wynikające z przepisów prawa (Ustawa o drogach publicznych, Ustawa prawo o ruchu drogowym, Ustawa o
utrzymaniu porządku w gminach, 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, ulicami, placami lub zostało spowodowane zaniechaniem w nadzorze nad stanem drogi lub zostało
spowodowane przez osoby za działania których, Ubezpieczający/ Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.
Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktowa i kontraktową.

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, pozostawionymi lub naniesionymi przedmiotami lub substancjami / materiałami w szczególności
namułami, piaskiem, materiałami skalnymi, padniętymi zwierzętami elementami budowlanymi, koszami, pojemnikami na śmieci, maszynami,
e.
śliskością wynikłą z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów, smarów i innych śliskich cieczy , bądź powstałą na skutek naniesionego
błota
f.
stanem technicznym mostów, wiaduktów, przepustów, oświetlenia i 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, Spadającymi z obiektu soplami lodowymi lub zbrylonym śniegiem
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 tym również w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,
l.
robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi, zabezpieczającymi
i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi, w tym
wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni.
ł.
wyrwami w poboczu, miękkością poboczy,
m. nienormatywną skrajnią poziomą jezdni spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi lub zabudową,
n.
nienormatywną skrajnią pionową spowodowaną zadrzewieniem,
o.
zanieczyszczeniem sąsiednich obiektów budowlanych w wyniku wady pasa drogowego,
p. nabojem lodowym powstałym w wyniku awarii rurociągu,
q.
uszkodzenie, zniszczenie mienia spowodowane zachlapaniem przez przejeżdżające pojazdy,
r.
uszkodzeniami elementów pasa drogowego powodującymi lub uniemożliwiającymi swobodny ruch użytkowników w wyniku czego może
powstać
szkoda u osoby trzeciej,
s.
niewłaściwym zabezpieczeniem lub brakiem zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym ;
t.
przez zwierzęta za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność;
u.
uszkodzeniem lub zniszczeniem upraw, nasadzeń, urządzeń, 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;
v.
wyrządzone przez praktykantów / stażystów, wolontariuszy oraz osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych lub prac
społecznych, za działania których Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność;
w.
niewłaściwym usytuowaniem obiektów lub urządzeń ruchu, będącym następstwem uprzednich uzgodnień , za które Ubezpieczający/
Ubezpieczony ponosi
odpowiedzialność,
w szczególności: miejscami parkowania przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
parkometrami, tablicami reklamowymi, , reklamami świetlnymi typu led.

2.1
2.2

Ubezpieczyciel pokrywa roszczenia regresowe w granicach Sum Gwarancyjnych określonych w umowie.
Brak środków finansowych na realizację statutowych celów Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego 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 1.1 do ubezpieczenia OC
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA obligatoryjne
Przedmiot ubezpieczenia:
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikające z przepisów prawa zobowiązanie Ubezpieczającego / Ubezpieczonego do naprawienia
szkody wyrządzonej osobie trzeciej w czasie trwania ubezpieczenia, 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
publicznej oraz sprawowania funkcji nadzoru nad jednostkami Ubezpieczającego.

ustawowej działalności

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 w związku ze
świadczeniami opieki medycznej na rzecz podopiecznych 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,, uczestnikom 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 SP- związaną z prowadzeniem szkoleń / ćwiczeń
dotyczących ochrony p. pożarowej / obrony cywilnej i posiadaniem obiektów i 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;
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.

b.

c.

d.
e.

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;
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;
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;
wynikające z naruszenia przez poszkodowanych obowiązujących przepisów, jeżeli wyłączną przyczyną szkody było to
naruszenie;
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 obligatoryjne
Przedmiot ubezpieczenia:
1.

2.

Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikające z przepisów prawa zobowiązanie Ubezpieczającego / Ubezpieczonego do naprawienia
szkody wyrządzonej osobie trzeciej w czasie trwania ubezpieczenia, jeżeli jej powstanie pozostaje w związku z posiadanym mieniem
lub też zostało spowodowane przez osoby za działania których Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna, deliktowa i kontraktowa, z tytułu prowadzonej działalności, posiadania
nieruchomości wszelkiego rodzaju (w tym terenów zieleni, , placów zabaw, ciągów pieszych) 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 lub placami zabaw;
b. zimowym utrzymaniem (śliskość nawierzchni), letnim utrzymaniem czystości dróg, chodników, traktów pieszych związanych z
terenami, terenami zieleni 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);
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 SP
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. przemarzaniem konstrukcji lub przewodów sieci lub instalacji.

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;
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 polisy OC Nr .......................

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OSÓB WYKONUJĄCYCH SAMORZĄDOWE FUNKCJE
PUBLICZNE- obligatoryjne
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU
Przedmiot ubezpieczenia:
1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UbezpieczającegoJednostki Administracji Samorządowej
rozszerza się:
Gdy Ubezpieczającym jest samorząd powiatowy
-O szkody powstałe przy realizacji zadań zgodnych z zakresem działania określonym
na podstawie Ustawy:
Ustawa o samorządzie powiatowym

( Dz. U. 2020r

poz 920 )

-ubezpieczenie dotyczy szkód spowodowanych przy realizacji zadań zgodnych z zakresem działania
określonych w/w ustawą przez Członków Zarządu Powiatu
Rozszerzenie dotyczy szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem czynności
związanych ze sprawowaniem funkcji publicznej Członka Zarządu Powiatu
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Powiatu, za które
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami prawa przez osoby
wykonujące czynności wynikające ze sprawowanej funkcji publicznej w zakresie posiadanych
kompetencji
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
UBEZPIECZONE OSOBY WYKONUJĄCE SAMORZĄDOWE FUNKCJE PUBLICZNE
POWIATU OPOLSKIEGO

ZARZĄD POWIATU 5 OSÓB
SUMA GWARANCYJNA NA JEDNO I WSZYSTKIE ZDARZENIA 50 000,00zł

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

..........................................

( podpis i pieczęć wystawiającego )

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
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

ROZSZERZENIE NR 5
ROZSZERZENIE NR 6

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.
Rzeczy wprowadzone do obrotu przed datą początkową.

Szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą
ubezpieczającego, w tym szkody polegające na ich utracie
Na mocy niniejszego rozszerzenia Wykonawca nie odpowiada za szkody:
a) w wartościach pieniężnych, w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, a także
w rzeczach w nich pozostawionych;
b) w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub
innych czynności, powstałych w trakcie ich wykonywania;
c) -----------------------------------------------------------------------------------------------------d) w rzeczach, które zostały oddane przez Ubezpieczonego osobom trzecim w
posiadanie zależne na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz
innych podobnych umów.
Obowiązki Ubezpieczonego
W razie utraty rzeczy Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż
w ciągu 48 godzin od powzięcia wiadomości, zawiadomić policję o zaistniałym wypadku
ubezpieczeniowym.

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
Dla wyposażenia pojazdów ustala się sublimit 5.000,00 PLN na jedno i 10.000,00 PLN na
wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia, przy czym w odniesieniu do wyposażenia
pojazdów ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty wyposażenia. Z ochrony wyłącza
się szkody w rzeczach pozostawionych w pojazdach.

„Na mocy niniejszego rozszerzenia Wykonawca nie odpowiada za szkody:
a) w wartościach pieniężnych;
b) w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub
innych czynności, powstałych w trakcie ich wykonywania;
c) w rzeczach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu,
dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych podobnych umów;
d) w rzeczach, które zostały oddane przez Ubezpieczonego osobom trzecim w
posiadanie zależne na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz
innych podobnych umów.
Obowiązki Ubezpieczonego
W razie utraty rzeczy Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż
w ciągu 48 godzin od powzięcia wiadomości, zawiadomić policję o zaistniałym wypadku
ubezpieczeniowym.”

ROZSZERZENIE NR 8

Szkody w wartościach pieniężnych znajdujących się w pieczy,

ROZSZERZENIE NR 9

Szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców ubezpieczającego.

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

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
ROZSZERZENIE NR 12

Włączenie ryzyka nienależytego wykonania zobowiązania oraz ryzyka niewykonania lub
nienależytego wykonania porozumienia administracyjnego

Włączenie szkód wynikłych z zanieczyszczenia środowiska.

Na mocy niniejszego rozszerzenia Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową
odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone wskutek
uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, które spowodowało skażenie wody,
gruntu lub powietrza oraz koszty usunięcia, neutralizacji skażenia lub oczyszczenia wody,
gruntu lub powietrza z substancji niebezpiecznych poniesione przez osobę trzecią, o ile:
a) uwolnienie się substancji niebezpiecznych powodujące szkodę musi mieć charakter
zdarzenia nagłego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia przy
zachowaniu przez Ubezpieczonego należytej staranności w prowadzeniu działalności przez
Ubezpieczonego;
b) początek uwalniania się substancji wyrządzającej szkodę musi mieć miejsce w okresie
ubezpieczenia;
c) zgłoszenie szkody objętej zakresem niniejszej klauzuli winno nastąpić niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia uwalniania się substancji
niebezpiecznej wyrządzającej szkodę. W przypadku niedotrzymania terminu z winy umyślnej
lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli
niedotrzymanie terminu przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie
okoliczności i skutków wypadku.
Definicja
Termin „uwolnienie” obejmuje następujące zjawiska: rozlanie, wyciek, wypompowanie,
wylanie, emisja, opróżnienie, wtłoczenie, wyrzucenie lub usunięcie, wydzielenie, rozrzucenie i
wydobycie się.
Wyłączenia dodatkowe
Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie niniejszego rozszerzenia za koszty usuwania
substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w
posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób w pieczy Ubezpieczonego, o ile nie było to celowe
dla zmniejszenia szkód wyrządzonych osobom trzecim lub minimalizacji kosztów
wymienionych powyżej.
Pod rygorem utraty ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony zobowiązany jest:
a) Produkować, przetwarzać, zbierać, przechowywać i usuwać substancje szkodliwe dla
środowiska z zachowaniem przepisów określonych ustawą oraz przez odpowiednie władze;
b) Konserwować zgodnie z zaleceniami technicznymi oraz przepisami określonymi ustawą i
wydanymi przez odpowiednie władze urządzenia wykorzystywane przy wyżej wymienionych
czynnościach, włącznie z urządzeniami zabezpieczającymi i alarmowymi;
c) Zastosować w terminie wszelkie środki zaradcze polecone przez odpowiednie władze.

ROZSZERZENIE NR 13

Włączenie szkód w rzeczach, w tym w pojazdach mechanicznych, poddanych obróbce,
czyszczeniu lub naprawie lub innym czynnościom wykonywanym przez Ubezpieczającegow
ramach prowadzonej działalności

ROZSZERZENIE NR 14

Szkody wynikające z działania środków wybuchowych, młotów pneumatycznych
lub kafarów, szkody spowodowane wibracjami

Uzgodniono, że z zastrzeżeniem wyłączeń i postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia, zakres ochrony ubezpieczeniowej dodatkowo rozszerza się o szkody powstałe
bezpośrednio wskutek prowadzenia robót budowlanych, w mieniu osób trzecich, polegające na
jego częściowym lub całkowitym zawaleniu się. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za
szkody w mieniu, o którym mowa powyżej pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym
rozpoczęcie prac budowlanych stan techniczny tego mienia był w dobrym stanie technicznym i
były zastosowane wszystkie niezbędne środki zabezpieczające przed powstaniem szkody.
Ubezpieczyciel może zażądać od Ubezpieczającego dostarczenia, przed rozpoczęciem robót
budowlanych, raportu na temat stanu technicznego zagrożonego mienia.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
1. Uszkodzenia powierzchniowe, które nie naruszą stabilności ubezpieczonego mienia ani też
bezpieczeństwa jego użytkowników.
2. Szkody, które można przewidzieć, biorąc pod uwagę charakter robót budowlano-montażowych
lub sposób ich wykonywania.
Limit odpowiedzialności 500 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w ramach Sumy
gwarancyjnej 1 000 000,00zł

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.

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 Ubezpieczającego imprezami masowymi za zgoda i wiedzą Ubezpieczającego niezależnie od
obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych, w tym:
Ochroną nie są objęte szkody spowodowane przez osoby należące do służb ochrony lub
kontroli, wyrządzone wykonawcom, spowodowane przez wykonawców biorących udział
w imprezie oraz wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie.

ROZSZERZENIE NR 22a

ROZSZERZENIE NR 23

Włączenie do ubezpieczenia OC szkód powstałych w wyniku użycia sztucznych ogni
(fajerwerków, petard) w trakcie imprezy objętej ochroną na podstawie Rozszerzenia 22 - pod
warunkiem, że pokaz sztucznych ogni zlecono profesjonalnemu wykonawcy chyba że ich użycie
nastąpiło bez wiedzy i woli Ubezpieczającego / Ubezpieczonego.
Włączenie do ubezpieczenia OC szkód spowodowanych wadliwym wykonaniem
robót i/lub usług

ROZSZERZENIE NR 24

Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody spowodowane przy wykonywaniu władzy publicznej,
w szczególności decyzją administracyjną wydaną z naruszeniem prawa przez pracowników
jednostki administracji samorządowej posiadających właściwe upoważnienie
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 Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia, 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,
4) wypadek ubezpieczeniowy — powstanie szkody osobowej, szkody rzeczowej lub czystej straty
majątkowej
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 500
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.
5. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów postępowania oraz kar i kwot o których mowa w Ustawie
z dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące
naruszenie prawa, do zapłaty których zobowiązane są osoby podlegające odpowiedzialności w
ramach tej Ustawy
6. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikłe z decyzji podjętych przez
funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które
uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
Ubezpieczycirl nie odpowiada
również za szkody:
a. związane z popełnieniem
przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym
przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
c.
wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
d. powstałych w wyniku niewypłacalności,

ROZSZERZENIE NR 25

Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przez wspólnotę
mieszkaniową członkom wspólnoty

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
Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie niniejszego rozszerzenia za szkody:
a) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego
(lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub
też na jego zlecenie lub rachunek);
b) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);
c) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania,
planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli,
opiniowaniu;
d) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi,
ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z
prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz
sprzeniewierzenia;
e) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia
praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa
antymonopolowego;
f) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych
kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
g) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
h) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości
korzystania z nich;
i) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania,
racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
j) związane ze stosunkiem pracy;
Niniejsze postanowienia nie mają zastosowanie do zakresu uregulowanego w
Rozszerzeniu nr24.

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

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 odpowiedzialności – 50 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że dla szatni szkolnych i mienia uczniów podlimit
odpowiedzialności ograniczony jest do 1 000,- zł na zdarzenie nie więcej niż 10 000,- zł na
wszystkie zdarzenia

ROZSZERZENIE NR 29a

ROZSZERZENIE NR 29b

ROZSZERZENIE NR 30

ROZSZERZENIE NR31

Rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC o szkody powstałe poza terytorium RP z
wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii

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. Podlimit
odpowiedzialności 500 000,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku z przeniesieniem
choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.Z ochrony
ubezpieczeniowej wyłączony jest Szpital w Ozimku
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

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO WNIOSKU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
KLAUZULE BROKERSKIE OC

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, zarządców nieruchomości

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.

Klauzula
obligatoryjna

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 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.

Klauzula
obligatoryjna

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 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.

Klauzula
obligatoryjna

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.
Odpowiedzialność
Ubezpieczyciela jest ograniczona limitem 500 000,00zł
KLAUZULA PODRÓŻY
SŁUŻBOWYCH

Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody wyrządzone przez pracowników
Ubezpieczonego podczas podróży służbowych - krajowych i zagranicznych.
1.
Zakres ubezpieczenia:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązujących w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia, zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje poszerzony o szkody
wyrządzone w związku z odbywaniem podróży służbowych pracowników
Ubezpieczonego, a także udziałem w targach, wystawach, pokazach, konferencjach
itp.
Ponadto ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na odpowiedzialność cywilną
z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia pokoi hotelowych lub innych tego rodzaju
pomieszczeń wraz z jego wyposażeniem wynajętych prze Ubezpieczonego lub jego
pracownika w związku z podróżami służbowymi.
2.
Wyłączenia:
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
- szkód powstałych na skutek stłuczenia przedmiotów szklanych.
- spowodowanych nieprzestrzeganiem przepisów BHP
- powstałych pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
3.
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie szkód wyrządzonych przez pracowników
Ubezpieczającego podczas podróży służbowych obejmuje również włączenie
odpowiedzialności cywilnej na podstawie obcego prawa i jurysdykcji.

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.

Klauzula
fakultatywna

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
DOKUMENTACJI
SZKODY I WYPŁATY
ODSZKODOWANIA

Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od
daty otrzymania zgłoszenia szkody.

Klauzula
fakultatywna

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.
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.

Klauzula
fakultatywna

2.

3.

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.
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.
Limit odpowiedzialności wynosi: 100 000,-zł (na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia)

Załącznik Nr
JEDNOSTKI OBJĘTE NADZOREM POWIATU OPOLSKIEGO WŁĄCZONE DO UMOWY UBEZPIECZENIOWEJ OC
Lp.
1
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

Wykaz jednostek podległych Powiatowi
NIP
Adres jednostki
Starostwo Powiatowe w Opolu
45068 ul. 1 Maja 29
754-30-23-121
Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
46060 Prószków ul Pomologia 11
Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie 49100 Niemodlin ul. Opolska 44
Zespół Szkół w Ozimku
46040 Ozimek ul. Częstochowska 24
Zespół Szkół w Tułowicach 49-130 Tułowice ul.Zamkowa 1
Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie
46060 Prószków ul. Zamkowa 8
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie 49100 Niemodlin ul. Wojska Polskiego 5
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
46040 Ozimek ul Częstohowska 13
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
45-005 Opole ul. Książąt Opolski 27
Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim
46050 Tarnów Opolski ul Korczaka 1
Dom Dziecka w Turawie 46-045 Turawa ul. Opolska 56
Dom Dziecka w Chmielowicach 45-940 Opole ul.Nyska 18
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
45-005 Opole ul. Książąt Opolskich 27

REGON
531412585

Informacje o placówkach:
TELEFON
ADRES E-MAIL
77 5415101

starostwo@powiatopolski.pl

77 461 80 70

info@pomologia.pl

77 460 62 22 zsnniemodlin@wodip.opole.pl
77 465 19 18
77 460 01 53

zsosekretariat@zsoozimek.pl
sektetariat@tltulowice.pl

77 464 80 92

sekretariat@dps-proszkow.pl

77 460 63 63

pppniemodlin@o2.pl

77 465 12 54

poradnia.ozimek@interia.pl

sekretariat@pppopole.pl
dyrektor@domdziecka.tarnowo
polski.pl
77 464 41 12
77 421 20 22
turawa@wsparcie.com
ddchmielowice@o2.pl
77 474 39 01
77 44 10 245

7744 20 504

pcpropole@pcpropole.pl

Załącznik
JEDNOSTKI OBJĘTE NADZOREM POWIATU OPOLSKIEGO WŁĄCZONE DO UMOWY UBEZPIECZENIOWEJ
Wykaz jednostek podległych Powiatowi

Lp.
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

ROK 2020r.

Informacje o placówkach:
Średnia
Liczba
w tym
liczba
pracowników nauczycieli/DPS
uczniów/pe szkoły/DPS/P Prószków, PCPR
nsjonariuszy CPR/PPP
nie dotyczy

Czy w ostatnim roku
Czy zawierano wypłacano odszkodowanie
umowy ubezp. w
z polisy OC
roku poprzednim
szkoły/DPS/PCPR/PPP
(niepotrzebne skreślić)

(nieptrzebne skreślić)

Adres e-mail

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
Zespół Szkół w Ozimku

214

77

50

tak

tak

info@pomologia.pl

158

48

39

TAK

NIE

ks.niemodlin@prokonto.pl

243

44

32

tak
TAK

nie

zs.ozimek@zsozimek.pl

Zespół Szkół w Tułowicach
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

216

61

24

NIE

sekretariat@tltulowice.pl

0

12

9

nie

pppniemodlin@o2.pl

0

11

0

Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim
Dom Dziecka w Turawie
Dom Dziecka w Chmielowicach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie
* liczba uczniów oraz pracowników stan na 30.09.2020r.

8

tak
TAK

TAK

poradnia.ozimek@interia.pl

11

8

NIE

NIE

sekretariat@pppopole.pl

21

18

10 wychowawców -bez
karty nauczyciela (7
wychowawców, 1
pedagog, 1 pracownik
socjalny , 1 dyrektor)

Na ubezpieczenie dzieci:
od dnia 10.08. 2020 r. do
09.08.2021 r.

Tak

dyrektor@domdziecka.tarnowopolski.pl

19

20

14

15

14

0

23

203

138

1089

477

tak

turawa@wsparcie.com

0

tak
TAK

NIE

domdziecka@domdzieckachmielowice.pl

0

brak danych

brak danych

pcpropole@pcpropole.pl

tak

tak-X/2020

b.front@dps-proszkow.pl

184

* dane zgodne z rokiem
szkolnym 2019/2020

