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WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A–A 264496 

 

zawarta w dniu 20.10.2016 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego nr 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – za nr 0000054136, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 

526-00-38-806 oraz numerze statystycznym REGON 010644132, posiadającym kapitał zakładowy w kwocie 

137.640.100 zł (opłacony w całości), zwanym dalej „InterRisk”, reprezentowanym przez: 

1) Katarzynę Grześkowiak – Członka Zarządu, 

2) Józef Winiarski – Wiceprezes Zarządu.  

zwanym/ą dalej „InterRisk”,  

a 

Stowarzyszeniem Forum Grup Zawodowych z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 47/12, wpisanym do 

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000468913, o numerze REGON 146771840,  o 

numerze NIP 701-038-79-32, reprezentowanym przez: 

1) Piotra Kumięga – Prezes Zarządu 

2) Arkadiusz Przybyszewski – Członek Zarządu  

zwanym dalej „Ubezpieczającym”, 

 

zwanymi także dalej wspólnie „Stronami” lub każdą z osobna „Stroną”. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejsza Umowa jest zawarta w trybie negocjacji i określa przedmiot, zakres i warunki ubezpieczenia: 

1) odpowiedzialności cywilnej obejmującej odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy publicznych, 

ponoszoną na podstawie ustawy z dnia 20.01.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej 

funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (tj. Dz.U.2016.169 z dnia 2016.08.03), 

zwanej dalej Ustawą oraz 

2) ochrony prawnej obejmującej zwrot kosztów pomocy prawnej udzielonej na rzecz funkcjonariuszy, o 

których mowa w pkt. 1 powyżej przez adwokata lub radcę prawnego w postępowaniu sądowym 

wytoczonym przez prokuratora na podstawie Ustawy,  

– na rzecz osób zgłoszonych przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia.  
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WARUNKI UBEZPIECZENIA 

1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, InterRisk udziela ochrony ubezpieczeniowej 

Ubezpieczonym, w oparciu o Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej 

funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, zatwierdzone uchwałą nr 01/29/03/2016 

Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 29.03.2016 r. (dalej OWU), stanowiące 

Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

2. Postanowienia szczególne niniejszej Umowy odmienne od postanowień OWU, mają przed nimi 

pierwszeństwo.  

 

UBEZPIECZONY 

1. Ubezpieczony w rozumieniu niniejszej Umowy to funkcjonariusz publiczny, na rzecz którego 

Ubezpieczający zawarł niniejszą umowę ubezpieczenia i który prawidłowo zgłoszony został do 

ubezpieczenia.  

 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

§1  

1. Przedmiotem niniejszej umowy ubezpieczenia jest udzielenie Ubezpieczonym ochrony 

ubezpieczeniowej w zakresie ziszczenia się zdarzeń w ubezpieczeniu opisanym w § 1 niniejszej 

umowy.  

2. Wypadek ubezpieczeniowy spowodowany zdefiniowanym w Ustawie rażącym naruszeniem prawa 

przez Ubezpieczonego następuje wskutek jego działań lub zaniechań mających miejsce w okresie 

odpowiedzialności określonym zgodnie z postanowieniami §6 ust. 2–4 niniejszej Umowy, a także 

dodatkowo potwierdzonym w indywidualnym certyfikacie wydanym Ubezpieczonemu i polega na 

zgłoszeniu w formie pisemnej przez prokuratora roszczenia do Ubezpieczonego o wypłatę 

odszkodowania na rzecz Podmiotu Odpowiedzialnego w rozumieniu Ustawy, nie później niż z końcem 

okresu ubezpieczenia. Roszczenia poszkodowanych wobec Ubezpieczonego lub Podmiotu 

Odpowiedzialnego mogą być zgłoszone w dowolnym terminie, aż do dnia ich przedawnienia, przy czym 

w przypadku gdy rażące naruszenie prawa i zgłoszenie roszczenia, o którym mowa powyżej nastąpiły w 

różnych okresach ubezpieczenia, odpowiedzialność InterRisk wynikająca z ubezpieczenia ma miejsce 

tylko w przypadku ciągłości ubezpieczenia w okresie od rażącego naruszenia prawa do opisanego 

powyżej zgłoszenia roszczenia przez prokuratora.  

3. Odpowiedzialność InterRisk obejmuje wyłącznie szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, których wysokość przekroczyła kwotę 500 zł (franszyza integralna).  

4. Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wskazanym w §1 pkt 2 objęty jest zwrot kosztów 

pomocy prawnej związanych z udziałem Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym, wszczętym w 

okresie ubezpieczenia i prowadzonym w związku z wyrządzeniem przez Ubezpieczonego szkody 

objętej zakresem ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności opisanej w Ustawie. 

5. Koszty pomocy prawnej, o których mowa w ustępie powyżej, objęte są do limitu określonego w OWU i 

w ramach postanowień OWU, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  
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SUMY GWARANCYJNE 

1. Strony ustalają w ramach niniejszej umowy sumę gwarancyjną wskazaną w ustępach poniżej, która 

stanowi górną granicę odpowiedzialności InterRisk w odniesieniu do jednego Ubezpieczonego oraz 

w odniesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych związanych z rażącym naruszeniem 

prawa przez tegoż Ubezpieczonego zaistniałych w okresie ubezpieczenia.  

2. Suma gwarancyjna równa jest dwunastokrotności miesięcznego uposażenia (wynagrodzenia brutto), 

które otrzymał Ubezpieczony w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, w którym 

Ubezpieczony został objęty ochroną ubezpieczeniową, nie więcej jednak niż kwota: 

dla wariantu I  30.000 zł;  

dla wariantu II  50.000 zł;  

dla wariantu III  100.000 zł; 

dla wariantu IV  120.000 zł;  

dla wariantu V  150.000 zł;  

dla wariantu VI  300.000 zł. 

3. Wysokość sum gwarancyjnych, o których mowa w ust. 2, stanowi górną granicę odpowiedzialności 

InterRisk – na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe związane z rażącym naruszeniem prawa 

przez tegoż Ubezpieczonego  zaistniałe w okresie ubezpieczenia. Każdorazowa wypłata 

świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia powoduje pomniejszenie sumy gwarancyjnej o 

wypłaconą kwotę. 

4. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, suma gwarancyjna może zostać 

uzupełniona do pierwotnej wysokości w okresie ubezpieczenia. Uzupełniona suma gwarancyjna 

stanowi górną granicę odpowiedzialności InterRisk od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej 

składki. 

 

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 

1. Niniejsza Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy, tj.: od dnia 01.12.2016 r. do dnia 30.11.2017 r.  

2. Data początku odpowiedzialności w odniesieniu do działań lub zaniechań funkcjonariuszy publicznych 

objętych ochroną ubezpieczeniową, zostaje ustalona na 6 miesięcy wstecz przed datą początku okresu 

ubezpieczenia dla danego Ubezpieczonego (pierwszy okres ochrony). Wszystkie działania i zaniechania 

Ubezpieczonego mające miejsce przed tym okresem, nie podlegają objęciu ochroną ubezpieczeniową w 

ramach niniejszej Umowy. W przypadku ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, okres 6 miesięcy wstecz 

liczony jest od daty początkowej pierwszego okresu ochrony. W przypadku przerw w ochronie – 

InterRisk obejmuje ochroną ubezpieczeniową działania i zaniechania, których funkcjonariusz publiczny 

dopuścił się w trakcie przerwy w okresie ubezpieczenia – nie więcej jednak niż na 1 miesiąc wstecz od 

daty ponownego objęcia ochroną ubezpieczeniową. 

3. Niniejsza Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny 12 miesięczny okres na warunkach 

dotychczasowych, o ile żadna ze stron nie złoży najpóźniej na 60 dni przez upływem dotychczasowego 

12-miesięcznego okresu ubezpieczenia oświadczenia o jej nie przedłużaniu. 
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4. W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia w trybie, o którym mowa w ust. 3, ochrona 

ubezpieczeniowa w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego zostaje przedłużona na kolejny 12-

miesięczny okres ubezpieczenia na dotychczasowych warunkach.  

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Ubezpieczony może w każdym czasie zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku 

opłacania składki w ratach odpowiedzialność InterRisk ustaje z dniem – jeżeli po upływie terminu 

płatności raty InterRisk wezwie Ubezpieczającego do jej zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Ubezpieczającego spowoduje ustanie 

odpowiedzialności InterRisk, a kolejna rata składki nie zostanie opłacona w tym terminie – upływu tego 

terminu. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do tego Ubezpieczonego wygasa 

z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, za który została opłacona składka.  

2. W pozostałym zakresie odpowiedzialność InterRisk ustaje zgodnie z postanowieniami OWU. 

 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 

Składka ubezpieczeniowa określona jest kwotowo w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.  

 

Grupa I – Urzędnicy celni i skarbowi 

 

Wariant I  

1) Ubezpieczona odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, 

za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa zgodnie z 

Ustawą. Limit odpowiedzialności 30.000 zł na każdego Ubezpieczonego w całym okresie 

ubezpieczenia. 

Składka ubezpieczeniowa określona jest w złotych polskich i wynosi (za 12 miesięcy ochrony): 

36 zł za każdego Ubezpieczonego.  

 

Wariant II  

2) Ubezpieczona odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, 

za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa zgodnie z 

Ustawą. Limit odpowiedzialności 50.000 zł na każdego Ubezpieczonego w całym okresie 

ubezpieczenia. 

Składka ubezpieczeniowa określona jest w złotych polskich i wynosi (za 12 miesięcy ochrony): 

48 zł za każdego Ubezpieczonego.  

 

Wariant III  

3) Ubezpieczona odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, 

za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa zgodnie z 
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Ustawą. Limit odpowiedzialności 100.000 zł na każdego Ubezpieczonego w całym okresie 

ubezpieczenia. 

Składka ubezpieczeniowa określona jest w złotych polskich i wynosi (za 12 miesięcy ochrony): 

84 zł za każdego Ubezpieczonego.  

 

Wariant IV 

4) Ubezpieczona odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, 

za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa zgodnie z 

Ustawą. Limit odpowiedzialności 120.000 zł na każdego Ubezpieczonego w całym okresie 

ubezpieczenia. 

 

Składka ubezpieczeniowa określona jest w złotych polskich i wynosi (za 12 miesięcy ochrony): 

120 zł za każdego Ubezpieczonego.  

 

Wariant V  

5) Ubezpieczona odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, 

za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa zgodnie z 

Ustawą. Limit odpowiedzialności 150.000 zł na każdego Ubezpieczonego w całym okresie 

ubezpieczenia. 

Składka ubezpieczeniowa określona jest w złotych polskich i wynosi (za 12 miesięcy ochrony): 

132 zł za każdego Ubezpieczonego.  

 

Wariant VI  

6) Ubezpieczona odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, 

za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa zgodnie z 

Ustawą. Limit odpowiedzialności 300.000 zł na każdego Ubezpieczonego w całym okresie 

ubezpieczenia. 

Składka ubezpieczeniowa określona jest w złotych polskich i wynosi (za 12 miesięcy ochrony): 

180 zł za każdego Ubezpieczonego.  

 

Grupa II – Urzędnicy jednostek Samorządu Terytorialnego oraz pozostałe Urzędy 

Wariant I  

7) Ubezpieczona odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, 

za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa zgodnie z 

Ustawą. Limit odpowiedzialności 30.000 zł na każdego Ubezpieczonego w całym okresie 

ubezpieczenia. 

Składka ubezpieczeniowa określona jest w złotych polskich i wynosi (za 12 miesięcy ochrony): 

20 zł za każdego Ubezpieczonego.  
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Wariant II  

8) Ubezpieczona odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, 

szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa zgodnie z 

Ustawą. Limit odpowiedzialności 50.000 zł na każdego Ubezpieczonego w całym okresie 

ubezpieczenia. 

Składka ubezpieczeniowa określona jest w złotych polskich i wynosi (za 12 miesięcy ochrony): 

30 zł za każdego Ubezpieczonego.  

 

Wariant III  

9) Ubezpieczona odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, 

za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa zgodnie z 

Ustawą. Limit odpowiedzialności 100.000 zł na każdego Ubezpieczonego w całym okresie 

ubezpieczenia. 

Składka ubezpieczeniowa określona jest w złotych polskich i wynosi (za 12 miesięcy ochrony): 

45 zł za każdego Ubezpieczonego.  

 

Wariant IV 

10) Ubezpieczona odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, 

za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa zgodnie z 

Ustawą. Limit odpowiedzialności 120.000 zł na każdego Ubezpieczonego w całym okresie 

ubezpieczenia. 

Składka ubezpieczeniowa określona jest w złotych polskich i wynosi (za 12 miesięcy ochrony): 

60 zł za każdego Ubezpieczonego.  

 

Wariant V  

11) Ubezpieczona odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, 

za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa zgodnie z 

Ustawą. Limit odpowiedzialności 150.000 zł na każdego Ubezpieczonego w całym okresie 

ubezpieczenia. 

Składka ubezpieczeniowa określona jest w złotych polskich i wynosi (za 12 miesięcy ochrony): 

70 zł za każdego Ubezpieczonego.  

Wariant VI  

12) Ubezpieczona odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, 

za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa zgodnie z 

Ustawą. Limit odpowiedzialności 300.000 zł na każdego Ubezpieczonego w całym okresie 

ubezpieczenia. 

Składka ubezpieczeniowa określona jest w złotych polskich i wynosi (za 12 miesięcy ochrony):  

120 zł za każdego Ubezpieczonego.  
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Wariant SPECJALNY (dotyczy urzędników Grupy I i II posiadających wykupione ubezpieczenie L4) 

13) Ubezpieczona odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, 

za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa zgodnie z 

Ustawą. Limit odpowiedzialności 50.000 zł na każdego Ubezpieczonego w całym okresie 

ubezpieczenia. 

Składka ubezpieczeniowa określona jest w złotych polskich i wynosi (za 12 miesięcy ochrony): 

48 zł za każdego Ubezpieczonego  w tym wariancie płatna miesięcznie po 4 zł.  

 

Składki za ubezpieczenia zawarte na warunkach niniejszej Umowy płatne są jednorazowo z góry w terminie 

do 12-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa w 

stosunku do danego Ubezpieczonego. Wyjątkiem od powyższego jest płatność składki za Wariant 

SPECJALNY, ustalona w ratach miesięcznych.  

 

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA, UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ  

1. Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz 

postanowieniami OWU, stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową z ubezpieczeń objętych niniejszą 

Umową, będzie można dokonać za pośrednictwem:  

1) infolinii InterRisk – 22 212 20 12; 

2) pisemnie, na adres:  

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 

Departament Likwidacji Szkód 

Al. Jerozolimskie 162 

02-342 Warszawa; 

3) poczty elektronicznej, na adres e-mail: interrisk.szkody@vigekspert.pl.  

3. Druk zgłoszenia szkody z ubezpieczeń objętych niniejszą Umową stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej 

Umowy. 
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REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK 

1. Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek ubezpieczeniowych na rzecz 

Towarzystwa Ubezpieczeniowego za pośrednictwem Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

a. Ubezpieczającym - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych,  

b. Ubezpieczycielu - należy przez to rozumieć Towarzystwo Ubezpieczeniowe,  

c. Ubezpieczonym - należy przez to rozumieć Członek Stowarzyszenia,  

d. Składce - należy przez to rozumieć składkę ubezpieczeniową  

e. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy REGULAMIN 

3. Regularne opłacanie składek jest warunkiem rozpoczęcia i kontynuacji każdego ubezpieczenia.  

4. O wysokości składek, terminach i warunkach ich opłacania Ubezpieczony jest informowany przystępując 

do ubezpieczenia w otrzymanym e-mailu potwierdzającym rozpoczęcie okresu ubezpieczenia.  

5. Nie przewiduje się żadnych odstępstw od podanych w regulaminie warunków opłacania składek.  

6. Obowiązkiem każdego Ubezpieczonego jest samodzielne dokonywanie wpłat składek na przyznany 

indywidualny rachunek bankowy, a Ubezpieczający nie wysyła druków przekazów lub przelewów.  

7. Dokumentacja związana z opłacaniem składek prowadzona jest na bieżąco i dostępna w Internecie po 

utworzeniu konta Ubezpieczonego i zalogowaniu się na to konto. 

8. Składka opłacana jest z góry w trybie:  

a. miesięcznym, do 20 dnia miesiąca za miesiąc następny (np. do 20 czerwca za lipiec)  

b. jednorazowo, do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu ubezpieczenia.  

9. Składka opłacana jest na indywidualny dla Ubezpieczonego numer rachunku bankowego nadanego przez 

Ubezpieczającego. 

10. Jedynym uznawanym dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty na 

indywidulany przydzielony rachunek bankowy. 

11. Każda wpłata zaliczana jest w pierwszej kolejności za pierwszy okres, za który brak jest składki 

wymaganej lub jej części. 

12. Jeśli składka wymagana jest już opłacona, każda kolejna wpłata zaliczana jest na kolejne miesiące 

(okresy), za które składka nie jest jeszcze wymagana. 

13. Zwrot nadpłaconych składek dokonywany niezwłocznie po wezwaniu przez Ubezpieczonego, na 

wskazane konto bankowe. 

14. Obowiązek terminowego opłacenia składki jest podstawowym warunkiem rozpoczęcia lub kontynuacji 

ubezpieczenia. 

15. Brak wpłaty składki w terminie przy jednoczesnym braku kontaktu ze strony Ubezpieczonego - 

spowoduje zakończenie ubezpieczenia z ostatnim dniem miesiąca, za który składka została opłacona, 


