
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  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;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;( w odniesieniu do Domów 
PomocySspołecznej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z 
przeniesienia chorób zakaźnych, z wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa 
Ubezpieczonego.”) 

d. 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; 

e. W związku z  prowadzeniem działalności publicznej 
f. 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. 

g. 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. 

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

i. 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. 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 ) 
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