
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH I OHZ PZŁ
01.10.2020 r. – 30.09.2021 r.

1. Ubezpieczeni:  Koła Łowieckie PZŁ , Ośrodki Hodowli Zwierzyny PZŁ.
2. Przedmiot ubezpieczenia:

1) Przedmiotem  ubezpieczenia  jest  ustawowa  odpowiedzialność  cywilna  (deliktowo-
kontraktowa  oraz  pozostająca  w  zbiegu)  Ubezpieczonego  za  wypadki   mające  postać
szkód  osobowych  i  rzeczowych  powstałe  w  okresie  udzielanej  przez  Ubezpieczyciela
ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone osobom trzecim działaniem nieumyślnym lub w
wyniku rażącego niedbalstwa związane  z  posiadanym/zarządzanym mieniem ( w tym
strzelnic)oraz   prowadzoną  działalnością  statutową  (  w  tym  ochroną  środowiska
przyrodniczego,  zachowaniem  i  rozwojem  populacji  zwierząt)  i  gospodarczą,  a  także
odpowiedzialność  cywilna  za  produkt  i/lub  wykonaną  usługę  z  wyłączeniem
odpowiedzialności  za  szkody  w  uprawach  i  płodach  rolnych  wyrządzonych  przez
zwierzynę łowną. 

2) Ochrona   ubezpieczeniowa  obejmuje  wypadki  powstałe  w  okresie  rocznego
ubezpieczenia bez względu na termin i datę zgłoszenia szkody w tym okresie oraz szkody
zgłoszone  po  upływie  rocznego  okresu  ubezpieczenia,  a  przed  upływem  ustawowych
terminów przedawnienia.

3) Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone na terytorium RP i likwidowane
w oparciu o polską jurysdykcję.

Ubezpieczenie  obejmuje  odpowiedzialność  cywilną  Kół  Łowieckich  i  OHZ  PZŁ  za
szkody  wyrządzone  osobie  trzeciej  podczas  czynności  wykonywanych  w  ramach  zadań
zleconych na podstawie przepisów prawa i n/w ustaw:

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn.
zm.)

 Ustawy z  dnia  11  marca  2014  r.  o  ochronie  zdrowia  zwierząt  oraz  o  zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.)

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn.
zm.).

3. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

1.  Wiener  TU  S.A.  Vienna  Insurance  Group obejmuje  i  rozszerza  ochronę  ubezpieczeniową  o
następujące ryzyka:

1) Odpowiedzialność  cywilną  wzajemną  za  szkody  rzeczowe  i  osobowe  powodujące  roszczenia
pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, 

2) Odpowiedzialność  za szkody wyrządzone osobie trzeciej podczas czynności wykonywanych
w ramach zadań zleconych na podstawie przepisów prawa i n/w ustaw: 

a. ustawy z dnia  21sierpnia   1997r.o  ochronie  przyrody /Dz.U.z 2015r. poz.l651,z
późn. zmianami/
b. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt/Dz.U. z 2014r.poz.l539,z późn. zm./



c. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie zwierząt/ Dz.U.2013r. poz. 856 z późn.
zm./.

3) Odpowiedzialność  cywilną  za  szkody w rzeczach ruchomych i  nieruchomościach (  w tym
strzelnicach)osób  trzecich,  użytkowanych  przez  Ubezpieczonego  na  podstawie  umowy
najmu, dzierżawy, użyczenia lub innego podobnego stosunku prawnego, wykorzystywanych
w prowadzonej  działalności  statutowej,  w tym odpowiedzialność  za  wynajęte  przez  Koła
Łowieckie  lub  OHZ  zwierzęta  (  w  tym  ptaki,  psy)  na  polowania  zbiorowe  na  podstawie
zawartej  na  piśmie  umowy  cywilnoprawnej,  w  której  wskazana  jest  wartość  rynkowa
zwierzęcia, data zawarcia umowy, czasookres,  na jaki została zawarta umowa, podpisanej
przez reprezentanta Koła Łowieckiego lub reprezentanta OHZ. Podlimit odpowiedzialności w
ramach  sumy  gwarancyjnej   5.000,-zł.  na  jeden  wypadek  nie  więcej  niż  wysokość  sumy
gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia na każdego ubezpieczonego,

4) Odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach ruchomych i nieruchomościach ( w tym w
strzelnicach) osób trzecich, udostępnionych Ubezpieczonemu w celu wykonania usługi lub
innej czynności o charakterze podobnym i związanej z prowadzoną działalnością,

5) Odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach ruchomych i nieruchomościach ( w tym w
strzelnicach)osób trzecich znajdujących się w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczonego na
skutek ich uszkodzenia,  zniszczenia  bądź utraty wynikającej  z  kradzieży  z  włamaniem lub
rabunku,

6) Odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone pracownikom podczas
wykonywania  statutowych czynności łowieckich, 

7) Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców
lub inne osoby, którym Ubezpieczony powierzył wykonanie pracy lub innych czynności,

8) Odpowiedzialność cywilna  za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzona podwykonawcom,

9) Odpowiedzialność  cywilną  za  szkody  rzeczowe  i  osobowe  powstałe  w  związku  lub  w
konsekwencji  organizowania przez Ubezpieczonego szkoleń, konferencji, zawodów, targów,
imprez   w  tym  imprez  o  charakterze  masowym  niepodlegających  obowiązkowemu
ubezpieczeniu

10) Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w należących do osób trzecich środkach
transportu,  wyrządzone  podczas  prac  ładunkowych   oraz  odpowiedzialność  za  szkody
wyrządzone osobom trzecim będącym właścicielami ładunku.  Podlimit odpowiedzialności w
ramach sumy gwarancyjnej-  100.000,00zł na jeden i wszystkie wypadki w 12-o miesięcznym
okresie ubezpieczenia na każdego Ubezpieczonego,

11) Odpowiedzialność cywilną za szkody związane z wycofaniem wadliwego produktu z rynku.
Podlimit odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej - 50 000 zł na jeden i wszystkie
wypadki w 12-o miesięcznym okresie ubezpieczenia na każdego ubezpieczonego, 

12) Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pojazdy uczestniczące bądź użyte na
polowaniu  zbiorowym  lub  przy  dochodzeniu  postrzałków  (w  tym  pojazdy  podlegające
obowiązkowi  rejestracji),  przy  czym  wyłączone  pozostają  wszelkie  szkody  podlegające
obowiązkowym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej, 



13) Odpowiedzialność  cywilną  za  szkody  wyrządzone  przez  produkty  w  tym  produkty
pochodzące z myślistwa, nieprzetworzone lub po ich przetworzeniu,

14) Odpowiedzialność  cywilną  za  szkody  osobowe  i  rzeczowe  wyrządzone  osobom  trzecim
podczas  polowań.  W  przypadku,  gdy  szkoda  angażuje  odpowiedzialność  myśliwego
pierwszeństwo w likwidacji szkody ma jego polisa ubezpieczenia OC. 

15) Odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe wyrządzone podczas polowań, w tym przez
psy  wykorzystywane  do  polowania  w  uprawach  i  płodach  rolnych  z  wyłączeniem
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne. Podlimt odpowiedzialności
w ramach sumy gwarancyjnej – 5. 000 zł na jedno i wszystkie wypadki w 12-o miesięcznym
okresie ubezpieczenia na każdego Ubezpieczonego,

16) Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania, dzierżawienia, użytkowania, wynajmowania
strzelnicy przez Ubezpieczonego,

17) Odpowiedzialność  cywilną  za  szkody  powstałe  w  wyniku  zatruć  pokarmowych,  zakażeń
bakteryjnych lub przeniesienia chorób zakaźnych,

18) Odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  osobom  trzecim  w  związku  z  wynajmowaniem
obiektów, lokali itp. należących/zarządzanych przez Ubezpieczonego, 

19) Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach podziemnych
(m.in. gazowych, elektrycznych wodnych i kanalizacyjnych, światłowodowych),

20) Odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone przez pracowników
Ubezpieczonego  podczas  zagranicznych  podróży  służbowych  na  terenie  całego  świata,  z
wyłączeniem  szkód  powstałych  na  terytorium  USA,  Kanady,  Meksyku,  Australii,  Nowej
Zelandii i terytoriów pozostających pod ich jurysdykcją,

21) Odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w następstwie awarii
urządzeń  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego  ogrzewania,  instalacji  gazowych,
elektrycznych oraz szkody powstałe na skutek cofnięcia się cieczy z rur systemu kanalizacji,

22) Odpowiedzialność  za  szkody  powstałe  pośrednio  lub  bezpośrednio  nagłej,  na  skutek
nieprzewidzianej emisji, wycieku, uwolnienia lub innej formy przedostania się do powietrza,
gruntu,  wody  substancji  niebezpiecznych.  Podlimit  odpowiedzialności  w  ramach  sumy
gwarancyjnej  -  50  000  zł  na  jeden  i  wszystkie  wypadki  w  12-o  miesięcznym  okresie
ubezpieczenia na każdego Ubezpieczonego,

23) Koszty poniesione przez osoby trzecie  na skutek wadliwości produktów dostarczonych mu
przez ubezpieczonego. Podlimit odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej 50 000 zł
na  jeden  i  wszystkie  zdarzenia  w  12-o  miesięcznym  okresie  ubezpieczenia  na  każdego
Ubezpieczonego

24) Odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  mające  postać  czystej  szkody  majątkowej.  Podlimit
odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w
12-o miesięcznym okresie ubezpieczenia na każdego Ubezpieczonego, 



25) Odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem umyślnym, działaniem  w stanie po
użyciu alkoholu,    w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków
odurzających  z  wyłączeniem  szkód  wyrządzonych  przez  zarząd  koła  łowieckiego  lub
kierownika  OHZ.  W  przypadku  stwierdzenia  działania  umyślnego  osoby,  za  którą
Ubezpieczony ponosi  odpowiedzialność,  która  była  w chwili  wypadku objętego zakresem
ubezpieczenia  w  stanie  po  użyciu  alkoholu,   w  stanie  nietrzeźwości,  pod  wpływem
narkotyków  lub  innych  środków  odurzających  ubezpieczycielowi  przysługuje  regres  do
sprawcy szkody,

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody osobowe wyrządzone osobom trzecim także
w wyniku szkód powstałych na skutek oddanego strzału powodującego rykoszet lub działanie
rykoszetującego pocisku,  Ubezpieczyciel  ponosi  również odpowiedzialność  w przypadku
szkody powstałej na skutek rykoszetu w sytuacji gdy nie można  jednoznacznie przypisać
winy za wypadek Ubezpieczonemu/myśliwemu lub osobom biorącym udział  w polowaniu/.

4. Sumy Gwarancyjne:

WARIANT I – 300.000,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód na osobie
i na mieniu,

5. WARIANT II  –  500.000,-zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla  szkód na
osobie i na mieniu,

6. WARIANT III  –  800.000,-zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla  szkód na
osobie i na mieniu,

7. WARIANT IV – 1.000.000,-zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód na
osobie i na mieniu,

8. WARIANT V – 1.500.000,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód na osobie
i na mieniu,

9. WARIANT VI – 2..000.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla  szkód na
osobie i na mieniu,

5. Udziały własne:
Wykupione, odszkodowania wypłacane w pełnej wysokości kwoty ustalonej.


