
Załącznik nr 9 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

ZADANIE III 

Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na potrzeby 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Informacje ogólne o Ubezpieczającym 

Nazwa Ubezpieczającego  Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

Siedziba 
Ubezpieczającego 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54; 01-629 Warszawa 

Ubezpieczony Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

Opis prowadzonej 
działalności 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) – publiczna uczelnia z siedzibą w Warszawie kształcąca 
pożarniczą kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego  
i bezpieczeństwa cywilnego. SGSP została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 stycznia 
1982 r. w sprawie utworzenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Dz. U. nr 3, poz. 21), działa  
na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Poz. 1668 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 
Statutu. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej z przepisami prawa i Statutem, a także nad prawidłowością wydatkowania 
środków publicznych. SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, 
działającą na podstawie ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., 
poz z późn. zm.). Do zadań Uczelni w tym zakresie należy udział w akcjach ratowniczych w czasie 
pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, a także wykonywanie innych zadań 
określonych ustawą o PSP. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez Jednostkę 
Ratowniczo-Gaśniczą, a w przypadku długotrwałej akcji ratowniczej poprzez uruchomienie, 
funkcjonującej w SGSP w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego Kompanii Szkolnej Warszawa. kształcenie pożarniczej kadry oficerskiej oraz 
specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego, działalność statutowa, zarządzanie 
majątkiem Skarbu Państwa. 

Regon: 000173410 

NIP 118-00-35-927 

PKD 85.42 Z 

Budżet 69 485 000 PLN 

Liczba pracowników Około 400 pracowników + około 100 pracowników na umowę zlecenie 

Lokalizacje Zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ. 

Opis ryzyka i 
zabezpieczenia 

1. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest państwową uczelnią techniczną, mającą pełne 
prawa akademickie, oraz jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, podległą 
Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.  
2. Uczelnia prowadzi studia inżynierskie i magisterskie w systemie dziennym oraz zaocznym.  
W systemie dziennym w SGSP studiują studenci mundurowi (podchorążowie) oraz studenci cywilni. 
Podchorążowie przez cały okres studiów są skoszarowani na terenie uczelni. W ramach praktyk 
zawodowych pełnią oni służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP, która zabezpiecza operacyjnie 
teren warszawskiego Żoliborza, a także w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP 
m.st. Warszawy. 
3. Teren na którym zlokalizowana jest siedziba Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przy  
ul Słowackiego 52/54 położony jest na terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków decyzją  
nr 994 z dnia 30 września 1980 r.( l.dz. 2091/80). Należy również założyć, że na tym terenie mogą 
znajdować się ruiny budynków, a istniejące budynki nie posiadają dokumentacji technicznej. Istnieje 
też możliwość, że grunt był stabilizowany gruzem lub kamieniami. 
4. Teren na którym zlokalizowana jest Baza Szkolenia Poligonowego I Innowacji Ratownictwa 
SGSP w  Nowym Dworze Mazowieckim znajduje się na byłych gruntach wojskowych dlatego należy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_wy%C5%BCsza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kszta%C5%82cenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oficer_(stra%C5%BC)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCarnictwo
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założyć, że na tym terenie mogą znajdować się materiały potencjalnie niebezpieczne (np. niewybuchy) 
oraz ruiny budynków. Istnieje również możliwość jest, że grunt był stabilizowany  
i wypełniany gruzem. W  związku z naturalnym położeniem na terenie ujścia rzeki Narwi do rzeki Wisły 
istnieje możliwość lokalnych podtopień i powodzi. 
5. Teren na którym zlokalizowana jest Baza Szkolenia Poligonowego w Zamczysku Nowym  
tj. poligonu szkoleniowego dla osób przyjętych do służby kandydackiej Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej posiada zabudowę drewnianą. Celem 2-miesięcznego szkolenia przygotowawczego  
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzanego w warunkach poligonowych jest 
przygotowanie kandydatów do  udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, pełnienia służby  
w JRG SGSP oraz służby w warunkach skoszarowania. Kandydaci przechodzą ćwiczenia ze sprzętem 
ratowniczym i gaśniczym oraz naukę współdziałania w ramach zastępu ratowniczo-gaśniczego.  
6. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) cały czas przeprowadza nowe inwestycje, prace 
modernizacyjne i remontowe na swoich obiektach. Planowane remonty generalne w zgłoszonych  
do ubezpieczenia budynkach: 
a) remont budynku nr 47 na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa 
SGSP- 2019; 
b) remont pomieszczeń budynku D, III piętro – rejon zakwaterowania IV kompanii-2019; 
c) modernizacja konstrukcji podłogi pływającej Sali Gimnastycznej-2019. 
d) W latach 2019/2020 planowane są również drobne prace remontowe takie jak malowanie 
pomieszczeń, wymiana podłóg itp. remonty pomieszczeń wg. pilnych potrzeb realizowane na terenie 
obiektów 01 i 02 zlokalizowanych przy ul. Słowackiego 54/52. 
7. Zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki, które są nie wykorzystane w tym momencie 
przez szkołę (pustostany). 
8. Ubezpieczający oświadcza, że nie posiada, nie zarządza oraz nie administruje wysypiskiem 
odpadów jak też zakładem przetwarzania, utylizacji odpadów. Ubezpieczający w okresie ubezpieczenia 
nie planuje przejąć jednostki, która posiada/zarządza wysypiskiem śmieci. 
9. Ubezpieczający informuje, że nie wykonuje usług na mieniu osób trzecich. 
10. Ubezpieczający w okresie ubezpieczenia nie planuje przejąć jednostki prowadzącej 
działalności medyczną. 
11. Ubezpieczający oświadcza, iż mienie znajdujące się poniżej poziomu gruntu składowane jest 
na regałach metalowych, materiały archiwalne znajdują się na specjalnie przygotowanych 
przesuwanych regałach archiwalnych. 
12. Dokumentacja archiwalna to głównie dokumentacja księgowa, kadrowa, studencka  
13. Ubezpieczający oświadcza, że zabezpieczenia antyprzepięciowe są różne m. in. listwy 
przepięciowe, UPS. 
14. Ubezpieczający informuje, że posiada obecnie dwa psy. 
15. Ubezpieczający posiada pojazdy wolnobieżne nie podlegające rejestracji typu: maszyny  
do odśnieżania, koszenia trawy, czyszczące itp. 
16. Ubezpieczający posiada System monitoringu– zestaw urządzeń monitoringu TV, skrzynek 
zasilających i przekaźnikowych zamontowanych na słupach oraz masztach).- Słowackiego 52/54. 
17. Szkoła prowadzi działalność najmu, wypożyczania sprzętu itd.. itp…, 
18. Działania statutowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wykonuje we własnym zakresie 
korzystając z określonych przypadkach z podwykonawców. Liczba podwykonawców jest wartością 
zmienną. 
19. SGSP informuje, iż mieniem przechowywanym, przyjętym do przechowania jest  
m. in. mienie przyjmowane do magazynów się na terenie Bazy Szkoleniowej w Nowym Dworze 
Mazowieckim i Zamczysku Nowym.  
20. SGSP informuje, iż w chwili obecnej nie wykonuje prac związanych z naprawą, czyszczeniem, 
obróbką mienia osób trzecich. 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. 2009 Nr 157, poz. 1240  
z późn. zm.) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) obowiązują zasady kontroli zarządczej. 
Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób 
efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodny z przepisami prawa. Celem kontroli zarządczej jest 
rozsądne zapewnienie, w szczególności: 
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz spójności z procedurami wewnętrznymi; 
2) skuteczności i efektywności działań; 
3) wiarygodności sprawozdań; 
4) ochrony zasobów; 
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 
7) zarządzania ryzykiem. 
Kontrola zarządcza stwarza podstawy do efektywnego zarządzania i dostarcza niezbędnych informacji 
do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem i dotyczy wszystkich obszarów działalności 
Uczelni, takich jak: działalność dydaktyczna, działalność naukowo-badawcza, pozostała działalność 
podstawowa, zarządzanie uczelnią, działalność na rzecz studentów, zarządzanie zasobami ludzkimi, 
zarządzanie majątkiem, zarządzanie IT.  
W celu zapewnienia poprawności funkcjonowania Uczelni stosowane są dodatkowe następujące 
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mechanizmy kontrolne, wspierające kontrolę zarządczą, tj.: samokontrola, kontrola funkcjonalna, 
kontrola instytucjonalna (sprawowaną w formie kontroli wewnętrznej przez Dział Analiz Systemowych 
i Kontroli na podstawie Zarządzenia nr 21/18 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej  
z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli wewnętrznej) oraz audyt 
wewnętrzny, realizowany na podstawie Zarządzenia nr 28/18 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego  
i księgi procedur audytu wewnętrznego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. 
Samokontrola realizowana jest w ramach powierzonych obowiązków służbowych pracownikom/ 
funkcjonariuszom w toku codziennego wykonywania przez nich zadań. Kontrola funkcjonalna 
wykonywana jest przez pracowników/funkcjonariuszy zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych  
w Uczelni, a także przez uprawnione organy zewnętrzne. Natomiast kontrola instytucjonalna 
realizowana przez Rektora-Komendanta wykonywana jest przez upoważnionych pracowników/ 
funkcjonariuszy Działu Analiz Systemowych i Kontroli, przeprowadzających kontrolę wewnętrzną  
na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Rektora-Komendanta. W Uczelni, jako  
w jednostce sektora finansów publicznych, zasadniczą rolę pełni audyt wewnętrzny. Audyty 
realizowane są na podstawie rocznego planu audytu zatwierdzonego przez Rektora-Komendanta 
według zasad i procedur wykonywania audytu wewnętrznego określonych w Księdze Procedur Audytu 
Wewnętrznego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. 

Szkodowość 

zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ "szkodowość COMPENSA". 
Raport szkód w dodatku "szkodowość" obejmuje ryzyka: ognia i innych żywiołów, kradzieży  
z włamaniem i rabunku, OC działalności, elektroniki, oraz NNW. 
Ubezpieczający informuje, że na dzień udzielenia informacji tj. 20.05.2019 r. nie wie o jakichkolwiek 
innych niż określone w załączniku nr 15 do SIWZ "szkodowość COMPENSA" zgłoszonych roszczeniach  
i nie posiada wiedzy dotyczącej okoliczności, które mogą skutkować roszczeniami. 

Rodzaje ubezpieczeń 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Reprezentacja 
W niniejszym postępowaniu uczestniczy REMA BROKER Sp. z o. o. (Regon: 002155250) w charakterze 
wyłącznego brokera ubezpieczeniowego. 

Okres ubezpieczenia / 
zastrzeżenie 

01 listopada 2019 r. – 31 października 2020 r. – pierwszy okres ubezpieczeniowy. 
01 listopada 2020 r. – 31 października 2021 r. – drugi okres ubezpieczeniowy. 
Zastrzeżenie: 
Ubezpieczający zastrzega sobie prawo wyrównania okresów ubezpieczenia w ryzykach objętych 
ochroną. Wyrównanie okresów ubezpieczenia, o którym mowa powyżej dotyczy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej – włączenie do ochrony nastąpi po zakończeniu bieżących polis  
z dodatkowym uwzględnieniem możliwości korekty terminów w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności i z rozliczeniem składki w systemie pro rata temporis. 

Płatność składek 
Jednorazowo w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
Dla polis zawartych na okres poniżej 12 miesięcy (w związku z wyrównywaniem okresów 
ubezpieczenia) - składki będą opłacane jednorazowo. 

 

II. RODZAJE RYZYK PODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU 
 

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

Przedmiot i podstawowy 
zakres ubezpieczenia 

Ponoszona przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonych odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów 
niedozwolonych (OC deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania  
(OC kontraktowa) za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem, 
zarządzaniem, administrowaniem, użytkowaniem mienia wraz z poniższymi rozszerzeniami zakresu,  
za zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe w okresie ubezpieczenia, z których roszczenia zostaną 
zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń. Zakład ubezpieczeniowy 
udziela ochrony w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego (określonej w zarządzeniach, 
statutach i innych przepisach prawa) działalności. 
Przedmiotem działania i jednocześnie zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej jest: 

a) Działalność statutowa uczelni (wraz z wszelkimi zarządzeniami, zmianami, decyzjami oraz 
uchwałami Senatu Uczelni) 

b) Świadczenie usług hotelowych i podobnych 
c) Świadczenie usług parkingowych 
d) Uczestnictwo w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską oraz inne organizacje 

gospodarcze i polityczne, w postaci grantów, funduszy na projekty, badani, itp. 
e) Uczestnictwo w projektach finansowanych ze źródeł innych, niż określonych w art. 94. Ust. 1. 

Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym,  
f) Czynności osób fizycznych faktycznie wykonujących pracę na zlecenie Zamawiającego  

na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, umowy cywilno-prawnej oraz 
praktykantów, stażystów, wolontariuszy którym Zamawiający powierzył wykonywanie pracy  
w tym również osób, których finansowanie spoczywa na Unii Europejskiej lub innej organizacji 
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politycznej lub gospodarczej, a także na firmie komercyjnej oraz inne pozostałe formy 
zatrudnienia zgodnie z obowiązującym prawem 

g) Komercyjne świadczenie usług 
Zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje zdarzeń / szkód objętych ochroną ubezpieczeniową polis 
obowiązkowego ubezpieczenia OC i obowiązkowego zawodowego ubezpieczenia OC. 
Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego wynika z zapisów oraz zadań określonych między innymi 
poniższych aktach prawnych: 

a) Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
b) Kodeks cywilny  
c) Kodeks postępowania administracyjnego  
d) Ustawy budżetowe 
e) Statut  
f) Decyzja nr 50 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2019r. w sprawie 

zatwierdzenia statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Dz. Urz. MSW z 2019 r. poz. 36) 
g) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340,  

z późn. zm.) 
h) Prawo międzynarodowe oraz Dyrektywy UE 
i) Pozostałe przepisy prawa 

Rozszerzenia zakresu 
ubezpieczenia 

1. Odpowiedzialność cywilna z tytułu utrzymywania zarobkowego hotelu lub innego podobnego 
zakładu 

2. Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych 
3. Odpowiedzialność cywilna związana z organizowaniem imprez w tym masowych w rozumieniu 

Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych; Nie dotyczy imprez 
masowych odpłatnych, wobec których stosowane jest obowiązkowe ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych (Rozporządzenie Ministra Finansów  
z dnia 11 marca 2010 roku), 

4. Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia szatni 
5. Odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego / 

Ubezpieczonego wynikłe z wypadków przy pracy rozumieniu ustawy z dnia 30.10.2002r.  
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, niezależnie od 
podstawy zatrudnienia – OC pracodawcy. 

6. Odpowiedzialność cywilna za szkody materialne wyrządzone pracownikom 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i innym osobom, za które Ubezpieczający / Ubezpieczony 
ponosi odpowiedzialność (w tym szkody w pojazdach, których właścicielami, posiadaczami lub 
użytkownikami są powyższe osoby).  Zakres ochrony nie obejmuje utraty pojazdu (kradzieży). 

7. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczający / Ubezpieczony 
korzystał na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej 
umowy nienazwanej – OC najemcy nieruchomości i ruchomości. 

8. Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z nagłej lub powolnej emisji, wycieku i innej formy 
przedostania się do powietrza, wody, gruntu, gleby, pól, upraw i plonów, drzewostanów lasów  
i parków substancji niebezpiecznych – klauzula 72 godzin wraz z kosztami usunięcia, neutralizacji 
lub oczyszczania gleby lub wody z substancji zanieczyszczających - OC za szkody środowiskowe, 
również wyrządzone w związku z zarządzaniem obiektami publicznymi. 

9. Odpowiedzialność cywilna za straty finansowe, nie będące następstwem szkód na mieniu lub  
na osobie. 

10. Odpowiedzialność cywilna za koszty powstałe wskutek utraty, zagubienia lub zniszczenia 
dokumentów powierzonych Zamawiającemu, w związku z wykonywaną przez niego działalnością – 
limit 500.000,- PLN 

11. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wynajmem sal gimnastycznych, 
klasowych, korytarzy, pomieszczeń sportowych i innych pomieszczeń lub obiektów w celu 
organizacji zabaw (sylwestrowych, karnawałowych), boisk, kiermaszów, zawodów sportowych, 
koncertów,  itp. 

12. Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z udostępniania obiektów sportowych klubom 
sportowym i innym organizacjom. 

13. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone poszkodowanym przez podwykonawców 
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego tj. szkody wyrządzone przez osoby / podmioty, którym 
Ubezpieczający / Ubezpieczony zlecił dokonanie czynności lub wykonywanie usługi -  
OC podwykonawcy z zachowaniem prawa do regresu. 

14. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w czasie załadunku lub wyładunku środków 
transportu. 
Odpowiedzialność cywilna dla mienia podczas prac ładunkowych/i wyładunkowych/załadunkowych 
nie zawiera ochrony dla szkód powstałych w samym przedmiocie prac lub usług podawanym w/w 
czynnościom. 

15. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne niepodlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. 

16. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji 
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, w tym powstałe na skutek 
cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych. 
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17. Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód wyrządzonych przez pracowników w trakcie delegacji 
służbowych - OC podróży służbowych. 

18. Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania drobnych prac budowlano-montażowych. 
19. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez praktykantów, kandydatów, stażystów, 

wolontariuszy, osoby skierowane do wykonywanie prac społecznie użytecznych i innych osób 
wskazanych przez Zamawiającego. 

20. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie tej samej 
umowy ubezpieczenia - OC wzajemna.  

21. Odpowiedzialność cywilna w związku z wykonywaniem obróbki, czyszczenia, naprawy 
22. Odpowiedzialność cywilna w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych. 
23. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa oraz winy 

umyślnej pracowników Ubezpieczonego (zgodnie z klauzulą reprezentantów) 
24. Odpowiedzialność cywilna z tytułu najmu miejsc parkingowych. 
25. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez zwierzęta. 
26. Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem parkingu, z włączeniem kradzieży pojazdów  

i mienia w nich przechowywanego – limit 300.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
27. Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem badań, ekspertyz, opinii lub innych usług 

laboratoryjnych (z wyłączeniem badań objętych ubezpieczeniem obowiązkowym) – limit 
2.000.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.  

28. Odpowiedzialność cywilną za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej –  
w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), 

29. Odpowiedzialność cywilna za organizację i funkcjonowanie szkoleń przygotowujących  
do rozpoczęcia nauki w SGSP. 

30. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z tytułu wykonywania władzy publicznej – zgodnie  
z klauzulą nr 16 

31. Ochroną objęte są również utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby mu nie 
wyrządzono szkody osobowej lub rzeczowej 

32. Odpowiedzialność cywilna z tytułu winy i ryzyka (obejmująca między innymi szkody powstałe  
w związku z realizowaniem zadań własnych bądź zleconych). 

33. Odpowiedzialność cywilna za niewykonanie, nienależyte lub nieterminowe wykonanie 
zobowiązania, wadliwe wykonanie robót i usług (w ramach prowadzonej działalności) oraz szkody 
powstałe po wykonaniu pracy lub usługi 

34. Odpowiedzialność cywilna za szkody w jakimkolwiek mieniu będącym w pieczy, pod dozorem, 
powierzonym, przechowywyanym lub jakąkolwiek inną kontrolą Zamawiającego. Ochrona 
obowiązuje zarówno podczas przechowywania mienia jak również podczas jego transportu 
(środkami własnymi lub obcymi) oraz w czasie jego załadunku i rozładunku. 

35. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w skutek złego stanu technicznego maszyn, 
urządzeń i pozostałego wyposażenia (w tym zabezpieczeń), za które odpowiada Zamawiający. 

36. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku użycia sprzętu lub urządzeń o niewłaściwych 
parametrach (pod kątem wymogów technicznych lub technologicznych). 

37. Odpowiedzialność cywilna na szkody powstałe w wyniku uchybień natury organizacyjnej, 
administracyjnej i porządkowej w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością. 

38. Wprowadza się odpowiedzialność za szkody mające postać czystych strat finansowych 
wynikających z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym 
polegających na naruszeniu dób osobistych i/lub wynikających z naruszenia odpowiednich 
przepisów donoszących się do danych osobowych – limit: 250.000,- PLN 

Włączenie wszystkich niewymienionych klauzul dodatkowych będących w ofercie Wykonawcy, jeżeli 
mogą mieć one zastosowanie w działalności Zamawiającego 

Osoby trzecie 

Przez osoby trzecie rozumie się również studentów, słuchaczy, kandydatów na studia, pracowników, 
podchorążych Ubezpieczającego / Ubezpieczonego jak również jednostek Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej - oznacza to, iż jeśli poszkodowanym jest pracownik lub uczeń, student, podchorąży  
to Ubezpieczyciel nie może odrzucić roszczenia uznając, że powyższe osoby – poszkodowani  
nie są osobami trzecimi w stosunku do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.  

Rodzaj ubezpieczonej 
działalności 

Wszystkie rodzaje działalności prowadzonej przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej  

Suma gwarancyjna na jedno  
i wszystkie zdarzenia  
w rocznym okresie 
ubezpieczenia 

10.000.000,00 PLN 
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Podlimity odpowiedzialności  
na jedno i wszystkie zdarzenia  

- OC za szkody materialne w mieniu pracowników 
- Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w 

następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 
ogrzewania  

- OC za szkody załadunkowe/wyładunkowe 
- OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające 

obowiązkowemu OC 
- OC w związku z wykonywaniem obróbki, czyszczenia, 

naprawy etc 
- OC dla szkód w postaci czystych szkód majątkowych 

 
- Pozostałe rozszerzenia zakresu 

-  500.000,00 PLN, 
-  2.000.000,00 PLN, 
 
 
 
-  500.000,00 PLN, 
-  500.000,00 PLN, 
 
-     1 000.000,00PLN 
 
-     4.000.000,00PLN 
 
- do wysokości sumy gwarancyjnej.  

Zakres terytorialny ochrony 

RP oraz Europa 

Dla OC podróży służbowych – cały świat (oprócz USA i Kanady).  

Franszyzy, udziały własne 
2.000,00 PLN dla klauzuli czystych szkód finansowych,  
500,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej 
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III. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

Niezależnie od postanowień odnoszących się do poszczególnych ryzyk zakres ochrony określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia 

zostaje rozszerzony o następujące postanowienia i klauzule:  

Klauzule obligatoryjne  

1. Klauzula reprezentantów 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie 
wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy  
za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są 
uprawnione do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. 
Za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wszystkich pozostałych osób  
(w szczególności pozostałych pracowników i współpracowników Ubezpieczającego / 
Ubezpieczonego), a także rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. 
Limit 1.000.000,- zł 

2. Klauzula zwrotu składki 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, iż w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki 
została zawarta umowa, Ubezpieczyciel zwraca składkę za niewykorzystany okres w systemie pro rata 
temporis za każdy dzień bez potrącania kosztów manipulacyjnych. 

3. Klauzula odpowiedzialności 
Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. 

4. Klauzula zbiegu roszczeń 

Ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy 
roszczenie o zadośćuczynienie powstałej szkodzie może być skierowane do osób trzecich (sprawcy 
zdarzenia) oraz gdy odszkodowanie przysługuje z umów ubezpieczenia zawartych przez osoby trzecie. 

5. Klauzula płatności rat 

W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty 
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat. Jeżeli zapłata 
należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu 
pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub w urzędzie pocztowym  
na właściwy rachunek Ubezpieczyciela. 

6. Klauzula czasu ochrony 

Brak wpłaty przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie 
przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy 
ubezpieczenia, nie skutkuje także zawieszeniem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W tym 
wypadku Ubezpieczyciel wyznaczy nowy termin zapłaty zaległej składki i wezwie ubezpieczającego  
do jej zapłaty. Brak płatności w dodatkowym terminie będzie skutkował brakiem odpowiedzialności. 

7. Klauzula rozstrzygania 
sporów 

Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego. 

8. Klauzula wzrostu ryzyka 

Jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony nie dopełnił obowiązku zawiadomienia zakładu ubezpieczeń  
o fakcie, który może powodować wzrost ryzyka wystąpienia szkody, to w razie wystąpienia szkody 
zakład ubezpieczeń jest dalej zobowiązany do świadczenia odszkodowania, o ile zaniedbanie tego 
obowiązku nie było działaniem umyślnym reprezentantów Ubezpieczającego. 

9. Klauzula wyłączenia 
regresu A 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel odstąpi od roszczeń regresowych do sprawcy szkody w przypadku, 
gdy podmioty uczestniczące w zdarzeniu (poszkodowany i sprawca) należą w chwili zaistnienia 
zdarzenia do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej                    

10. Klauzula wyłączenia 
regresu B (dot. art. 828 
§ 2 k.c.) 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym 
zatrudnionym przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy 
zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela 
również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie  
na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Ponadto nie przechodzą  
na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe przeciwko osobom, za które ustawową odpowiedzialność 
ponosi Ubezpieczający / Ubezpieczony. Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, 
gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 

11. Klauzula postępowania 

Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności 
związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne 
odszkodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne 
postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.  

12. Klauzula warunków i 
taryf 

W przypadku włączania do ochrony nowych podmiotów, doubezpieczenia, uzupełniania lub 
podwyższenia sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy 
oraz wysokości składek obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej. W przypadku wyłączenia 
części mienia z polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel nie będzie stosował potrąceń z tytułu kosztów 
administracyjnych. 
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13. Klauzula konsolidacyjna 

W przypadku przeniesienia własności majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej lub w ramach konsolidacji jednostek należących do ww. grupy lub też innych 
powstałych na ich bazie ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana  
na dotychczasowych warunkach. 

14. Klauzula warunków dla 
nowych jednostek 

Ubezpieczyciel potwierdza, że w przypadku włączenia do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej                   
w okresie trwania umowy ubezpieczenia jakiejkolwiek nowej jednostki, będzie ona mogła zawierać 
polisy ubezpieczenia w zakresie i na warunkach merytorycznych i finansowych określonych w umowie 
ubezpieczenia. 

15. Klauzula wykonywania 
władzy publicznej 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe z tytułu 
wykonywania władzy publicznej rozumianej jako działanie lub zaniechanie ubezpieczonego  
o charakterze władczym, porządkowym lub organizacyjnym, mieszczące się w kompetencjach Uczelni 
Wyższej. W myśl przedmiotowej klauzuli, szkodą jest szkoda osobowa, rzeczowa oraz szkoda mająca 
postać czystej straty finansowej (uszczerbek majątkowy, nie mieszczący się w ramach szkody 
osobowej ani szkody rzeczowej, w tym również utrata rzeczy oraz utratę możliwości korzystania  
z rzeczy wraz z konsekwencjami). Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody majątkowe w postacie 
czystej straty finansowej powstałej na skutek między innymi: 

a) Działania lub zaniechania Ubezpieczającego / Ubezpieczonego z związku z wykonywaniem 
władzy publicznej realizowanej z mocy prawa lub w związku z wykonywaniem zadań 
zleconych na podstawie stosownych porozumień 

b) Realizacji zadań własnych określonych przez ustawy jako działania obowiązkowe 
c) Realizacji zadań zleconych odrębnymi ustawami lub ich realizacji na podstawie porozumień 

zawieranych z organami administracji 
d) Zgodnego z prawem działania związanego z wykonywaniem władzy publicznej, jeżeli 

przemawiają za tym względy słuszności (dozwolone przez prawo). 
e) Złej interpretacji przepisów. 

Brak przypisania winy bezpośredniemu sprawcy nie może stanowić przesłanki zwalniającej zakład 
ubezpieczeń z odpowiedzialności. Ubezpieczyciel nie jest wolny od odpowiedzialności, również  
w przypadku gdy nie można ustalić bezpośredniego sprawcy oraz gdy sprawcę szkody jest organ 
kolegialny. 
W przypadku gdy o wielkości odszkodowania i/lub zadośćuczynienia orzekł sąd lub organ administracji 
publicznej, zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie powiększone o koszty postępowania  
(w przypadku obciążenia Zamawiającego takimi kosztami). Koszty postępowania to także koszty 
zastępstwa procesowego lub pomocy prawnej w ramach sumy gwarancyjnej.  
Limit odpowiedzialności: 2.000.000,- PLN 
Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody, nie więcej niż 10.000,- PLN 
Wyłączenia odpowiedzialności: Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody: 

a) Wyrządzone umyślnie 
b) Za które funkcjonariusz władzy publicznej uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania 
c) Powstałe w wyniku niewypłacalności 
d) Wyrządzone poprzez ujawnienia wiadomości poufnej 
e) Których wartość nie przekracza 500,- PLN (franszyza integralna) 

 
 

IV. Klauzule dodatkowe (fakultatywne - dodatkowo punktowane w kryterium oceny ofert) 
 
 

Klauzule fakultatywne 

1. Klauzula limitów i braku 
konsumpcji 

Jeżeli w konstrukcji umów ubezpieczenia przyjęte zostaną limity zakładające konsumpcję sumy 
ubezpieczenia, Ubezpieczający / Ubezpieczony ma prawo do odnowienia limitu w każdym momencie 
okresu ubezpieczenia z niezmienioną stawką. Składka zostanie naliczona systemem pro rata temporis 
za okres od momentu odtworzenia sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej lub limitu do końca trwania 
okresu ubezpieczenia. Płatność składki z tytułu odtworzenia sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej  
lub limitu - na podstawie otrzymanego dokumentu ubezpieczeniowego. 
W zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej przyjmuje się maksymalny łączny roczny 
agregat odnowienia sumy gwarancyjnej do 20.000.000,00 PLN 

2. Klauzula zwiększonej 
sumy gwarancyjnej 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że wysokość sumy gwarancyjnej wynosi 15.000.000,- PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

 


