
Wyciąg z tekstu jednolitego Umowy Generalnej grupowego obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej architektów członków Izby Architektów RP zawartej w dniu 2 marca 2011 r. 

Rozdział V
Ubezpieczenie odpowiedzialności pracowni architektonicznych lub projektowych

na bazie roszczeń zgłoszonych (claims made)

§ 26

1. PZU SA zapewnia możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarówno dla
osób wykonujących zawód w formie działalności gospodarczej, jak i spółki cywilnej, spółki jawnej,
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej spółki prawa handlowego, na sumy gwarancyjne
wyższe  niż  określone  w  ust.  5  §  25, z  tytułu  roszczeń  zgłoszonych  w  okresie  ubezpieczenia  na
warunkach określonych poniżej.

2. Oferta jest ważna tylko dla podmiotów, których obrót za ostatni  pełny okres obrachunkowy nie
przekracza równowartości 5.000.000 zł..

3. Ochrona  ubezpieczeniowa  dla  pracowni  projektowych  i  architektonicznych  obejmuje  zakresem
czyste straty finansowe oraz rażące niedbalstwo Ubezpieczającego.

4. Podstawą ubezpieczenia są Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej
ustalonych  uchwałą  nr  UZ/211/2016  z  dnia  7  czerwca  2016  r.  Zarządu  Powszechnego  Zakładu
Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

5. Zakres ubezpieczenia określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
zawodowej ustalonych uchwałą  nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.  Zarządu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca
2018 r.  wraz z Klauzulą Nr 30 ,,Odpowiedzialność cywilna pracowni projektowania budowlanego,
może zostać rozszerzony o:

          1) Klauzulę prac geodezyjnych i kartograficznych w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU SA obejmuje
ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonania czynno-
ści zawodowych w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych. PZU SA nie ponosi odpowiedzialno-
ści za szkody powstałe:

a) wskutek ujawnienia wiadomości zastrzeżonej jako poufna albo poufna albo objętej tajemnicą,
b) powstałe wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynności,
c) powstałe przez naruszenie zasad ochrony środowiska.

          2) Klauzulę prac geologicznych, w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU SA obejmuje
ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania czyn-
ności zawodowych w zakresie geologii inżynierskiej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące
rodzaje czynności:
a. badanie klasy oraz jakości gruntu,
b. ekspertyza geotechniczna,
c. sporządzenie niezbędnej dokumentacji oraz opinii geologiczno – inżynierskiej

PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe:
a. wskutek ujawnienia wiadomości zastrzeżonej jako poufna albo objętej tajemnicą,
b. wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynności zawodowych lub harmonogramu prac,



c. przez naruszenie zasad ochrony środowiska,
d. w budynkach, budowlach i drzewostanie zabytkowym,
e. w związku z badaniem, oceną i wyceną skażonych gruntów, budynków i innych lokalizacji, 
f. w związku z badaniem i oceną gruntów, budynków i innych lokalizacji z punktu widzenia możliwo-

ści istnienia skażenia, 
g. w związku planowaniem, projektowaniem, kierowaniem, prowadzeniem i nadzorem nad rekulty-

wacją skażonych gruntów, budynków i innych lokalizacji, 
h. w związku ze świadczeniem usług związanych ze składowiskami odpadów, 
i. związanych z rozpoznawaniem, oszacowaniem i wyceną złóż, np. ropy, gazu, rud metali itp., 
j. w związku z zmianą stanu lub zachowania się wód gruntowych, 
k. w związku z badaniami dotyczącymi tam, zapór i zbiorników wodnych. 

3) Klauzulę zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia dokumentów, w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU SA obejmuje
ochroną  odpowiedzialność  cywilną  ubezpieczonego  za  szkody  będące  następstwem  zniszczenia,
uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów.

4) Klauzulę terytorialną, w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowi-
ły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem wy-
padków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie państw Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii,
Chorwacji, Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

5) Klauzulę  odpowiedzialności  cywilnej  rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożaro-
wych, rzeczoznawcy do spraw BHP, rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą kaluzlą postanowień OWU, PZU SA obejmuje
ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania czyn-
ności  zawodowych  rzeczoznawcy  do  spraw  zabezpieczeń  przeciwpożarowych,  rzeczoznawcy  do
spraw BHP, rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych oraz wykonywania projektów zabezpie-
czeń  przeciwpożarowych  oraz  opracowywania  dokumentacji  i  instrukcji  przeciwpożarowych,  BHP
oraz sanitarno-higienicznych.

PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1. na osobie i rzeczowe,
2. powstałe wskutek ujawnienia wiadomości zastrzeżonej jako poufna albo objętej tajemnicą,
3. powstałe w wyniku przekroczenia ustalonych kosztów,
4. powstałe wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynności zawodowych lub harmo-

nogramu prac,
5. powstałe w wyniku błędnego przeliczenia dowolnej waluty obcej.

6) OC najemcy nieruchomości 

Klauzulę odpowiedzialności za szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzy-
stał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia leasingu lub innej podobnej for-
my korzystania z cudzej rzeczy.

7) OC pracodawcy

Klauzula rozszerzająca zakres odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego
w związku z wypadkiem przy pracy.

8)  Klauzula  odpowiedzialności  cywilnej  za szkody wyrządzone w skutek emisji  substancji
niebezpiecznej:

Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  OWU,  strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność na szkody rzeczowe i  szkody
osobowe  wyrządzone  wskutek  emisji  substancji  niebezpiecznych  pod  warunkiem,  że  jej
przyczyna była  nagła,  niespodziewana  i niezależna  od  woli  osób  objętych  ubezpieczeniem  lub



osób, za które ponoszą odpowiedzialność.
W  ramach  udzielonej  ochrony  Ubezpieczyciel  pokrywa  również  koszty  neutralizacji  lub
oczyszczenia gleby lub wody z Substancji niebezpiecznych.

Ubezpieczyciel  ponosi  odpowiedzialność  wówczas,  gdy  zostaną  spełnione  łącznie  wszystkie
poniższe warunki:
-  przyczyna  powstania  emisji  substancji  niebezpiecznych  jest  bezsporna,  a  zdarzenie  zostało
potwierdzone  protokołem  służb  ochrony  środowiska,  straży  pożarnej  lub  policji,  chyba  że
Ubezpieczony nie uzyskał takiego protokołu z przyczyn od niego niezależnych,
-  początek  emisji  substancji  niebezpiecznych  miał  miejsce  w  trakcie  okresu  ubezpieczenia,  
a  pierwsza  szkoda  osobowa  lub  szkoda  rzeczowa  wynikła  z  emisji  substancji  niebezpiecznych
ujawniła się w ciągu 72 godzin od chwili jej rozpoczęcia,
- emisja substancji niebezpiecznych powstała w wyniku działania lub zaniechania osób objętych
ubezpieczaniem, w ramach działalności objętej ubezpieczeniem.

9) Klauzula kosztów przeprojektowania:

1. Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  OWU,  strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o zwrot  kosztów przeprojektowania o ile stanowią
one   bezpośrednie  następstwo  wcześniejszej  szkody,  objętej  zakresem  ubezpieczenia  i
wynikającej  z  uchybienia  Ubezpieczonego  w  ramach  czynności  zawodowych  objętych
ubezpieczeniem

2. Koszty przeprojektowania, o których mowa w pkt. 1 ograniczone są do 10%  wartości sumy gwa-
rancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia

§ 27

1. PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynno-
ści zawodowych wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest
Ubezpieczony.

2. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna  zawodowa pracowni architektonicz-
nej lub biura projektowego, gdy wskutek wykonywania lub wykonania przez Ubezpieczonego czynno-
ści zawodowych polegających na wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
takich jak w szczególności: projektowanie budowlane, sprawdzanie projektów architektoniczno - bu-
dowlanych,  wykonywanie  nadzoru  inwestorskiego,  sprawowanie  kontroli  technicznej  utrzymania
obiektów budowlanych,  sprawowania nadzoru autorskiego wyrządzona zostanie osobie trzeciej szko-
da, do naprawienia której zobowiązany jest Ubezpieczony.

2a.   Ochroną ubezpieczeniową objęta jest również odpowiedzialność cywilna rzeczoznawcy budowlanego.

3. Ochroną  ubezpieczeniową  objęte  są  szkody  osobowe,  rzeczowe  oraz  straty  finansowe  będące
następstwem szkody osobowej lub rzeczowej, a także czyste straty finansowe, będące następstwem
ubezpieczonych działań lub zaniechania działań powstałych w okresie ubezpieczenia, przy czym szkody
mogą  powstać,  ujawnić  się  lub  być  zgłoszone  także  po  zakończeniu  okresu  ubezpieczenia  z
zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń określonym w kodeksie cywilnym. 

4. Odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się i kończy zgodnie z datą określoną w indywidualnej umowie
ubezpieczenia.

5. Odmiennie  niż  stanowi  definicja  §  4  p.  16  OWU,  przez  wypadek  ubezpieczeniowy  rozumie  się
wniesienie po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia lub okresie dodatkowym roszczenia przeciwko
Ubezpieczonemu.

Przez roszczenie rozumie się:

1. jakiekolwiek  pisemne  żądanie  ze  strony  jakiejkolwiek  osoby  wrażające  zamiar  tej  osoby
przypisania Ubezpieczonemu odpowiedzialności za szkodę objętą ubezpieczeniem,

2. wszczęcie jakiegokolwiek procesu lub jakiegokolwiek postępowania przeciwko Ubezpieczonemu
lub PZU SA o odszkodowanie.

5a. Okres dodatkowy wynosi 36 miesięcy od daty wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej z ostatniej poli-



sy, w każdym przypadku odmowy przez PZU zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia na kolejny roczny
okres ubezpieczenia albo w przypadku Ubezpieczonych, którzy zakończą wykonywanie zawodu w trak-
cie rocznego okresu ubezpieczenia.

6. Warunkiem  odpowiedzialności  PZU  SA  jest  zajście  wypadku  ubezpieczeniowego  w  okresie
ubezpieczenia.

7. Odpowiedzialność PZU SA dotyczy zdarzeń, które zaszły po dniu 01.01.2010 r., a przed końcem okresu
ubezpieczenia. Przez zdarzenie rozumie się działanie lub zaniechanie architekta podczas wykonywania
czynności zawodowych. Datą początkową jest wcześniejsza z dat: 01 stycznia roku kalendarzowego
poprzedzającego rok zawarcia umowy ubezpieczenia (dla umów zawieranych w roku 2011 będzie to
01.01.2010r.) lub początek okresu ubezpieczenia pierwszej umowy ubezpieczenia zawartej przez da-
nego Ubezpieczonego na warunkach § 26 lub 27 lub 28 o ile ubezpieczenie to było kontynuowane bez
przerw (wznowienie umowy na warunkach § 28 ust.3 nie będzie traktowane jako przerwa). 


