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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ dla  Funkcjonariuszy  

i Pracowników Policji województwa łódzkiego 

Zakres ubezpieczenia  

Odpowiedzialności Majątkowej Policjantów  
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody miedzy innymi: 

• szkody w pojeździe służbowym (w tym szkody powstałe w skutek zderzeniem ze 
zwierzyną),  

• szkoda na powierzonym mieniu (w tym powierzone mu zwierzęta, utrata mienia 
powierzonego)  

• szkody wyrządzone przez zwierzęta służbowe osobom trzecim 

Suma gwarancyjna 20 000 

zł szkody w mieniu i na 

osobie 

Składka 26 zł 

Ochrona Prawna  

• koszty porad prawnych i opinii udzielanych przez podmioty uprawnione do świadczenia 
pomocy prawnej,  

• koszty zastępstwa procesowego, jednak nie wyższe niż określone w przepisach 
dotyczących opłat za czynności adwokackie oraz radców prawnych, 

• koszty związane z uzyskaniem dokumentów lub innych środków dowodowych, o ile 
służą one ochronie praw Ubezpieczonego, 

• koszty i opłaty sądowe lub skarbowe, o ile służą ochronie praw Ubezpieczonego w 
związku z prowadzonym postępowaniem, 

• kwota poręczenia majątkowego. 

20 000 zł 

Składka 3 zł 

Świadczenie na wypadek zawieszenia 

Jednorazowe świadczenie w 

wysokości 100% uposażenia, 

nie więcej niż 5 000 zł 

Składka miesięczna  29 zł 

W ubezpieczeniu OC dla szkód rzeczowych ma zastosowania udział własny w wysokości 100 zł 

Przedmiot ubezpieczenia  

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy za szkody;  

w przypadku gdy Ubezpieczonym jest funkcjonariusz: szkoda rzeczowa w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się  

w dyspozycji organów lub jednostek, w których Ubezpieczony pełni służbę albo szkoda osobowa lub szkoda rzeczowa 

poniesiona przez osobę trzecią, za którą odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa – pod warunkiem, że szkody te 

powstały wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych, wynikająca z przepisów  

o odpowiedzialności majątkowej  

Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka związane z pełnioną służbą miedzy innymi: 

• szkody w pojeździe służbowym (w tym szkody powstałe w skutek zderzeniem ze zwierzyną),  

• szkoda na powierzonym mieniu (w tym powierzone mu zwierzęta, utrata mienia powierzonego)  

• szkody wyrządzone przez zwierzęta służbowe osobom trzecim 

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej pracowników cywilnych za szkody,  

w przypadku gdy Ubezpieczonym jest pracownik cywilny: szkoda osobowa lub szkoda rzeczowa poniesiona przez osobę 

trzecią, za którą odpowiedzialność cywilną ponosi pracodawca albo szkoda w mieniu pracodawcy, u którego 

Ubezpieczony jest zatrudniony – pod warunkiem, że szkody te powstały wskutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania obowiązków pracowniczych wynikających z przepisów kodeksu pracy.  

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu czynów 

niedozwolonych, wyrządzone przez Ubezpieczonego podczas czynności życia prywatnego, jeżeli miały na celu 

ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę mienia, a także bezpieczeństwa i porządku publicznego.  
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4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy za szkody wyrządzone  

przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa, pod warunkiem, że odpowiedzialność 

Ubezpieczonego zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu wydanym w trybie i na zasadach określonych  

w ustawie o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa z dnia 20 stycznia 2011 roku 

(Dz. U. 2011, nr 34, poz. 173 z późń. zm.). Limit odpowiedzialności 5.000 zł na każdego Ubezpieczonego w całym 

okresie ubezpieczenia.  

5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zawieszenie Ubezpieczonego w czynnościach służbowych w związku  

z powstaniem szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych objętych zakresem 

ubezpieczenia na podstawie niniejszych SWU. W przypadku zawieszenia Ubezpieczonego w czynnościach służbowych, 

InterRisk wypłaca Ubezpieczonemu dodatkowe, jednorazowe świadczenie w wysokości 100% miesięcznego uposażenia, 

które Ubezpieczony otrzymał bezpośrednio przed miesiącem, w którym nastąpiło zawieszenie w czynnościach 

służbowych, lecz nie więcej niż 5.000 zł.  

 

Odpowiedzialność InterRisk obejmuje wyłącznie szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej 

1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty ochrony prawnej związane z obroną Ubezpieczonego w postępowaniu 

sądowym lub pozasądowym prowadzonym w związku z wyrządzeniem przez Ubezpieczonego szkody objętej 

zakresem ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy lub odpowiedzialności materialnej 

pracowników cywilnych wszczętym w okresie ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczeniem kosztów ochrony prawnej, o którym mowa w ustępie powyżej objęte są następujące koszty:  

1) koszty porad prawnych i opinii udzielanych przez podmioty uprawnione do świadczenia pomocy prawnej,  

2) koszty zastępstwa procesowego, jednak nie wyższe niż określone w przepisach dotyczących opłat za czynności 

adwokackie oraz radców prawnych, 

3) koszty związane z uzyskaniem dokumentów lub innych środków dowodowych, o ile służą one ochronie praw 

Ubezpieczonego, 

4) koszty i opłaty sądowe lub skarbowe, o ile służą ochronie praw Ubezpieczonego w związku z prowadzonym 

postępowaniem, 

5) kwotę poręczenia majątkowego.  

3. W przypadku orzeczenia przez sąd o przepadku kwoty poręczenia majątkowego lub dokonania jej zwrotu 

Ubezpieczonemu w przypadkach określonych odpowiednimi przepisami kodeksu postępowania karnego, 

Ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu kwoty poręczenia majątkowego InterRisk w zakresie w jakim ta kwota 

została pokryta przez InterRisk.  

 

Składanie deklaracji przystąpienia/obsługa ubezpieczenia: 
 
Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Łodzi 
ul. Lutomierska 108/112 
91-048 Łódź 
Jarosław Bankowski  
Pokój nr 44   
tel. 502 577 780, e-mail:  jb3005@op.pl  
 
Kontakt oraz pytania dotyczące zakresu ubezpieczenia przedstawionego programu: 
 
WDB S.A. 
Zespół Ubezpieczeń Grupowych 
ul. Migdałowa 4 lok.28 
02-796 Warszawa 
tel.: 503 976 160, 22 628 46 41, e-mail: grupowe.policja@wdbsa.pl 
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