
Załącznik nr 10 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

ZADANIE IV 

Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej 
funkcjonariuszy publicznych. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Informacje ogólne o Ubezpieczającym 

Nazwa Ubezpieczającego  Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

Siedziba 
Ubezpieczającego 

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

Ubezpieczony 
Funkcjonariusz publiczny, zatrudniony w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którego 
odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem, na rachunek której Ubezpieczający zawarł umowę 
ubezpieczenia 

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 

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 
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 

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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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 
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  
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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. 26.03.2019 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 Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 

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. 

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 MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH 

Przedmiot i podstawowy 
zakres ubezpieczenia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 
publicznych wynikającej z przepisy ustawy z dnia 20 stycznia 2011 roku o odpowiedzialności majątkowej 
funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, a także odpowiedzialności cywilnej  
i pracowniczej funkcjonariuszy publicznych powstającej na innej podstawie prawnej. Zakres 
ubezpieczenia obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaistniały w okresie ubezpieczenia. Ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym w skutek rażącego niedbalstwa. 
Ubezpieczeniem objęte są również roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za 
czyste szkody majątkowe za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich i w związku z wykonywaniem 
czynności zawodowych oraz roszczenia z tytułu konsekwencji uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt  
i innych dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, za wyjątkiem pieniędzy  
i papierów wartościowych. 
Dodatkowo zakresem ubezpieczenia objęte są koszty ochrony prawnej w zakresie obejmującym 
refundację kosztów pomocy prawnej poniesionych w celu ochrony interesów prawnych 
Ubezpieczonego w związku z postępowaniem sądowym wszczętym wskutek wniesienia na rzecz 
podmiotu odpowiedzialnego powództwa o odszkodowanie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu  
z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa, 
zgodnie z przepisami Ustawy. Koszty ochrony prawnej obejmują również koszty wynagrodzenia 
rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności lub 
rozmiaru szkody. 
 

Rozszerzenia zakresu 
ubezpieczenia 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność karno – administracyjną na podstawie 
przepisów Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych oraz w ramach odpowiedzialności karno-skarbowej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 
10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, oraz w ramach odpowiedzialności karno-administracyjnej 
na podstawie przepisów Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty powstałe w wyniku postępowania  
w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub postępowania karno-
skarbowego wszczętego w okresie ubezpieczenia, lub karnego w sprawie o przestępstwa przeciwko 
wiarygodności dokumentów  wszczętego w okresie ubezpieczenia. 
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Osoby trzecie 

- Każda osoba, która doznała szkody, nie będąca stroną stosunku ubezpieczenia 
- Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20.01.2011 r. o odpowiedzialności 
majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 
- Pracodawca w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy – nawet jeśli 
jest stroną stosunku ubezpieczenia 

Zakres terytorialny 
ubezpieczenia 

Roszczenia dochodzone przed polskimi sądami  

Suma gwarancyjna na 
każdego ubezpieczonego 300 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

Liczba ubezpieczonych  4 (Rektor Komendant, Kanclerz, Kwestor, Kierownik Działu Zamówień Publicznych) 

Limity 

Limit dla ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej wynosi 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
(wypadek ubezpieczeniowy) w każdym okresie ubezpieczenia ponad sumę gwarancyjną (odrębny  
dla każdego ubezpieczonego). W przypadku sporu sądowego pomiędzy Ubezpieczonym a uprawnionym 
do odszkodowania lub jego następcami prawnymi, nawet w przypadku wątpliwości, czy postwała 
szkoda jest objęta zakresem ubezpieczenia, Wykonawca (Ubezpieczyciel) wystąpi w charakterze 
interwenienta ubocznego. 

 

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 daty stempla 
bankowego lub 
pocztowego 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub 
pocztowego , uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, pod warunkiem, że w chwili 
zlecenia przelewu bankowego na koncie Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki 
finansowe. 

2. Klauzula czasu ochrony 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub pierwszej raty 
Ubezpieczyciel odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym  
z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty 
wyżej wymienionej należności Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie Ubezpieczającego  
do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

3. Klauzula nieściągania rat 
niewymagalnych 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania  
dla Ubezpieczającego / Ubezpieczonego rat jeszcze niewymagalnych oraz nie żąda zapłaty 
pozostałych rat. W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający zobowiązany 
jest do opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości. 

4. Definicja funkcjonariusz 
publiczny 

Osoba działająca w charakterze organu administracji publicznej lub z jego upoważnienia albo jako 
członek kolegialnego organu administracji publicznej lub osoba wykonująca w urzędzie organu 
administracji publicznej pracę w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy 
cywilnoprawnej, biorąca udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji  
lub postanowienia przez taki organ – zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 styczni 
20111 o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 
(Dz.U. 2011 nr 34 poz. 173 ze zmianami). 

5. Definicja wypadek 
ubezpieczeniowy 

Działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej, prowadzące  
do rażącego naruszenia prawa, o ile skutkuje finansową odpowiedzialnością Ubezpieczonego lub 
podmiotu odpowiedzialnego w rozumieniu przepisów Ustawy. W przypadku uchybienia polegającego 
na zaniechaniu, w razie wątpliwości uznaje się, że uchybienie zostało popełnione w dniu, w którym 
zaniechane działanie musiałby nastąpić, aby zapobiec wystąpieniu szkody. 

6. Definicja koszty pomocy 
prawnej 

Wynagrodzenie adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, należności biegłych  
i świadków, koszty sądowe, inne koszty ustalenia wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności oraz 
koszty podróży z tym związane, które nie powstaną bezpośrednio u Ubezpieczyciela. 

 
 

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

1. Klauzula ochrony 
wstecznej 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, 
strony ustaliły, iż ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała okres od daty wprowadzenia Ustawy  
o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa – tzw. 
ochrona wsteczna. Ochrona wsteczna jest aktywna pod warunkiem, iż Zamawiający nie miał wiedzy  
o żadnych zdarzeniach, (które wystąpiły w okresie od daty wprowadzania Ustawy do daty rozpoczęcia 
okresu ubezpieczenia) mogących skutkować odpowiedzialnością z przedmiotowej umowy 
ubezpieczenia.  

 
 


