
Szczególne warunki ubezpieczenia
OC zawodowe architekta krajobrazu i projektanta wnętrz

1. Z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszymi  zapisami  postanowień  OWU
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ ustalonymi 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.,  PZU  obejmuje  ochroną  odpowiedzialność  cywilną
ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych takich jak:

a) projektowanie wnętrz i nadzór autorski oraz nadzór inwestorski,

b) architektura i projektowanie zieleni (landscaping), w tym projektowanie obiektów architektury
krajobrazu (parki, ogrody, zieleńce, publiczna przestrzeń urbanistyczna, rewaloryzacja parków  
i ogrodów zabytkowych,

c) rzeczoznawstwo w zakresie dendrologii,  w tym  ekspertyzy i doradztwo merytoryczne: opinie  
i  ekspertyzy  dotyczące  drzew  (np.  pod  kątem  oceny  ich  bezpieczeństwa,  stanu  zachowania,
potrzebnych  zabiegów,  zasadności  objęcia  ochroną  pomnikową  lub  zdjęcia  takiej  ochrony),
opinie i ekspertyzy dotyczące uwarunkowań przyrodniczych dla inwestycji budowlanych (w tym
aspekty  prawne  związane  z  ochroną  środowiska  i  ochroną  przyrody),  opinie  i  ekspertyzy
dotyczące stanu zdrowotnego zieleni  (w tym propozycje działań ochrony przed szkodnikami,
chorobami lub sposobów ich zwalczania,

d) nadzór autorski oraz nadzór inwestorski w zakresie architektury krajobrazu, w tym nadzory na
budowach  w  zakresie  ochrony  przyrody,  ochrony  istniejącej  zieleni  na  terenie  budowy  oraz
zakładania  nowych terenów zieleni  (głównie w zakresie architektury krajobrazu).  Zakres tych
nadzorów  obejmuje  także  nadzór  finansowy  (rozliczanie  wykonawcy  z  prac  w  zakresie
architektury krajobrazu),

e) realizacje  budowlane  terenów  i  obiektów  architektury  krajobrazu  -  wykonawstwo  (budowa  
i  zakładanie  parków,  ogrodów,  zieleńców,  zagospodarowania  miejskich terenów publicznych,
rewaloryzacja parków i ogrodów zabytkowych,a także prace budowlane (prace ziemne, budowa
alejek,  chodników,  placów,  murków,  schodów,  fontann,  altanek,  wiat,  ławek,  koszy,  pergol,
oświetlenia, systemów nawadniania.)

f) projektowanie wyposażenia wnętrz (product design) z wyłączeniem projektów „seryjnych”.

2. PZU  obejmuje  ochroną  odpowiedzialność  cywilną  ubezpieczonego  za  szkody  powstałe  wskutek
wykonywania  czynności  zawodowych wymienionych w ust.  2,  pod warunkiem, że ubezpieczony lub
osoby, którymi się posługuje, posiadają uprawnienia do wykonywania określonego rodzaju działalności
(czynności), w postaci odpowiedniego wykształcenia lub ukończenia kursów zawodowych. 

3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa oraz
czyste straty finansowe. Czyste straty finansowe pokrywane są w ramach podlimitu wynoszącego 50
000 PLN sumy gwarancyjnej ustalonej  w umowie ubezpieczenia (nie dotyczy roszczeń dochodzonych
na podstawie art. 79 ust.1 p.3b, ust.2, ust 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

4. W ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, zakres ubezpieczenia obejmuje kary umowne, do

zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie w następstwie objętego ochroną ubezpieczeniową
wypadku wynikłego z uchybień w czynnościach zawodowych. PZU SA przysługuje prawo do regresu
wobec Ubezpieczonego.

5. Ochrona  ubezpieczeniowa  obejmuje  powolną  emisję  zanieczyszczeń  wynikającą  z  uchybienia  

w czynnościach zawodowych objętych ubezpieczeniem.

6. PZU SA nie obejmuje ochroną szkód wynikłych z wad estetycznych rzeczy zaprojektowanych przez
Ubezpieczonych,  chyba,  że  wynikają  one z  braku  właściwości  /cech określonych wprost  w umowie



zawartej przez Ubezpieczonego z Kontrahentem.

7. Umowa  ubezpieczenia  nie  obejmuje jakichkolwiek  szkód,  które  mogłyby  być  objęte  ochroną  

w  ramach  obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  architektów  oraz  inżynierów
budownictwa  w  związku  z  wykonywaniem  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  
w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, a także w sytuacji gdy osoby zaangażowane w prace
projektowe lub nadzór autorski oraz inwestorski świadczyły lub świadczą inne usługi niż projektowanie
i  nadzór  autorski  lub  inwestorski  w  ramach  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  
w budownictwie (np. kierownictwo budowy, nadzór inwestorski, czynności rzeczoznawcy budowlanego
itp.) w ramach danej inwestycji. 

8. W  przypadku  gdy  ubezpieczony  odpowiedzialny  jest  w  ramach  jednej  inwestycji  budowlanej  za

wykonywanie czynności zawodowych objętych ochroną i dodatkowo również wykonuje lub odpowiada
( prowadzi nadzór autorski lub inwestorski) za wykonanie robót budowlanych, stosuje się następujące
zapisy szczególne:

a) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ustawową odpowiedzialność wykonawcy robót 
budowlanych za szkody wynikłe z zawinionych błędów w dokumentacji projektowej,

b) ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje żadnych szkód ani roszczeń związanych z 
prowadzeniem robót budowlanych, dostarczania materiałów budowlanych, maszyn lub 
urządzeń,

c) niezależnie od innych zapisów Warunków Ubezpieczenia oraz zapisów szczególnych mających 
zastosowanie do niniejszej umowy, ochrona ubezpieczeniowa na rzecz ubezpieczonego jest 
świadczona, jeżeli ubezpieczony dowiedzie, że zaistniała szkoda powstała na skutek uchybienia 
popełnionego w ubezpieczanych pracach projektowych lub sprawowanym nadzorze autorskim 
lub inwestorskim i nie jest ona konsekwencją wykonawstwa robót budowlanych, wadliwości 
materiałów budowlanych, maszyn lub urządzeń, a także gwarancji produktu lub gwarancji 
wykonania,

d) ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód ani roszczeń wynikłych z czynności zawodowych 
innych niż projektowanie i nadzór autorski lub inwestorski, które są przedmiotem objętych 
ochroną czynności zawodowych.


