
Grupowe ubezpieczenie urzędników w zakresie odpowiedzialności 
majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie 
prawa.  Zakres ubezpieczenia – act commieted 

	  
WARIANT	  

SUMA	  
GWARANCYJNA	  W	  

RYZYKU	  OC	  

SUMA	  
UBEZPIECZENIA	  

OCHRONA	  PRAWNA	  

SKŁADKA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
za	  	  miesięczny	  	  	  	  	  	  	  	  	  
okres	  ochrony	  

Wariant	  1	   25.000	  zł	   10.000	  zł	   3,50	  zł	  
Wariant	  2	   50.000	  zł	   10.000	  zł	   5,00	  zł	  
Wariant	  3	   100.000	  zł	   10.000	  zł	   7,50	  zł	  
Wariant	  4	   120.000	  zł	   10.000	  zł	   10,00	  zł	  
Wariant	  5	   150.000	  zł	   10.000	  zł	   12,00	  zł	  

Postanowienia ogólne 

           Przez użyte w niniejszej Umowie określenia rozumie się: 
•  Ustawa - Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 o odpowiedzialności majątkowej 
funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, Poz.173), 
• 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, biorącą udział w prowadzeniu sprawy 
rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez taki organ, 

• Ubezpieczony -  funkcjonariusz publiczny w rozumieniu Ustawy, 
• Podmiot odpowiedzialny - Skarb Państwa, jednostka samorządu 

terytorialnego lub inny podmiot który zgodnie z art. 417 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964r. – kodeks cywilny ( Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ponosi 
odpowiedzialność majątkową za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy 
publicznej, 

• Organ administracji publicznej – ministrów, centralne organy administracji 
rządowej, wojewodów działających w ich lub we własnym imieniu, inne 
terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy 
jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty powołane z mocy 
prawa lub na podstawie porozumień do załatwienia spraw indywidualnych 
rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 

•  Rażące naruszenie prawa: 
a)  wydanie ostatecznej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji lub 

postępowania na podstawie art. 156 §1 pkt 2 (decyzja wydana została bez 
podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa) lub art. 156 § 1 pkt 2 w 
związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania 
administracyjnego, 

b)  wydanie ostatecznej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji lub 
postanowienia na podstawie art. 247 § 1 pkt 2 albo pkt 3 (stwierdzenie 
nieważności decyzji przez organ podatkowy w sytuacji gdy decyzja została 
wydania bez podstawy prawnej lub została wydana z rażącym naruszeniem 
prawa) lub art. 247 § 1 pkt 2 albo pkt 3,w związku z art. 219 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r – ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. 
zm.), 

c)  stwierdzenie braku podstawy prawnej lub naruszenia prawa na podstawie art. 
54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r – prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 z późn zm.) (uwzględnienie 
skargi przez organ, którego działanie lub bezczynność została zaskarżona), 

d)  wydanie prawomocnego wyroku na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 30 sierpnia 2002 r. – prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi w związku z art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Sąd uwzględniając skargę  
stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części jeżeli 
decyzja lub postanowienie zostały wydane bez podstawy prawnej lub z 
rażącym naruszeniem prawa), 

e) wydanie prawomocnego wyroku na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
w związku z art. 247 § 1 pkt 2 albo 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
ordynacja podatkowa (stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez organ 
podatkowy jeżeli decyzja  została wydana bez podstawy prawnej lub z 
rażącym naruszeniem prawa), 

f) stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 37 § 2 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (organ 
administracji publicznej wyższego stopnia uznaje zażalenie na 
nieterminowość załatwienia sprawy), 

g)  stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 141 § 2 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa (uznanie ponaglenia w 
przypadku nieterminowości załatwienia sprawy przez organ podatkowy 
wyższego stopnia lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 
jeżeli sprawa nie została załatwiona przez Dyrektora Izby Skarbowej), 

h) prawomocne stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 149 
lub art. 154 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (uznanie przez Sąd skargi na bezczynność
lub przewlekłe prowadzenia postępowania przez organy) obejmujące: 

1. decyzyjne administracyjne, 
2. postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy 

zażalenie, 



  

3. postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i 
zabezpieczającym, 

4. inne niż określone powyżej akty lub czynności z zakresu administracji 
publicznej, 

5. pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane w 
indywidualnych sprawach 

 lub skarga w sprawie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na 
bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku, 

i) prawomocne stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 477 
(14) § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(odwołanie do Sądu w związku niewydaniem decyzji przez organ rentowy), 

j) prawomocne stwierdzenie braku podstawy prawnej lub rażącego naruszenia 
prawa na podstawie art. 479 (31a) § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego ( odwołanie do Sądu ochrony konkurencji i 
konsumentów od decyzji Prezesa Urzędu ochrony konkurencji i 
konsumentów), 

k) ostateczne stwierdzenie braku podstawy prawnej lub rażącego naruszenia 
prawa na podstawie art. 81 ust 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, poz. 331, z późn. zm.) 
(uznanie odwołania przez  Prezesa urzędu ochrony konkurencji i 
konsumentów od swojej decyzji), 

• Wypadek ubezpieczeniowy – Działanie lub zaniechanie ubezpieczonego 
przy   wykonywaniu władzy publicznej prowadzące do rażącego naruszenia 
prawa,  którego konsekwencją była wypłata przez podmiot odpowiedzialny 
odszkodowania. Ubezpieczeniem objęte jest takie działanie lub zaniechanie, 
którego skutki prawne dla ubezpieczonego  będą znane w okresie 5 lat od 
momentu rażącego naruszenia prawa. Jednakże w przypadku gdy  
ubezpieczony  będzie  na mocy obowiązującego prawa ponosił 
odpowiedzialność w okresach dłuższych, określone powyżej czasowe 
ograniczenie zakresu ochrony nie będzie miało zastosowania. W takiej 
sytuacji  Allianz przyjmie odpowiedzialność zgodną z odpowiedzialnością 
ustawową ubezpieczonego co do terminów przedawnienia roszczeń. 

•   Osoby bliskie – małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, rodzeństwo, 
wstępni, zstępni, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, syno-
wa, przysposabiający, przysposobiony, 

• Szkoda seryjna – kilka szkód spowodowanych tą samą przyczyną tj. błędną 
decyzją niezależnie od terminu ich faktycznego wystąpienia, traktuje się jako 
jedną szkodę, a za datę ich wystąpienia dla celów likwidacyjnych przyjmuje 
się datę wystąpienia pierwszej szkody.  

 
 
 
 
 
 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
 

•  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy 
publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy 
wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do 
rażącego naruszenia prawa.  

•  Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym w 
skutek rażącego niedbalstwa.  

•  Umowa  obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które powstały w okresie ubezpie-
czenia.  Czasowy zakres pokrycia – act commieted. 

•  Ubezpieczenie obejmuje także koszty  ochrony prawnej. Zakres ubezpieczenia   
       obejmuje udzielenie świadczenia ubezpieczeniowego w postaci refundacji  
       kosztów  pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych w związku z  
       ustawą o  odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy  
       Allianz zobowiązuje się    zrefundować: 
       Koszty procesu sądowego przed sądem powszechnym, w tym:  

a)             wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego, 
b)             koszty sądowe wszystkich instancji,  
c)             koszty ekspertów powołanych za zgodą Allianz  

Ubezpieczony zobowiązany jest do współdziałania z Allianz w zakresie niezbędnym 
do realizacji zobowiązania, w tym do przekazania pełnej informacji koniecznej do 
udzielenia pomocy prawnej i jeżeli będzie to wymagane z uwagi na istniejący stan 
prawny lub faktyczny, kopii posiadanej dokumentacji. 
Ubezpieczonemu przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy 
prawnego w zakresie obrony, reprezentowania lub wspierania jego interesów w 
postępowaniu sądowym lub administracyjnym. W przypadku, gdy Ubezpieczony nie 
skorzysta z opisanego powyżej prawa w terminie wyznaczonym przez Allianz, nie 
krótszym niż 14 dni, nie wskaże imiennie żadnego adwokata lub radcy prawnego 
Allianz jest uprawniony do wskazania adwokata lub radcy prawnego w imieniu 
Ubezpieczonego. Prawo do wskazania  Ubezpieczonemu adwokata lub radcy 
prawnego każdorazowo przysługuje Allianz w postępowaniu przesądowym. 
W przypadku, gdy ze zgłoszeniem zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony 
nie wskazał imiennie żadnego adwokata lub radcy prawnego, a wymagane  
jest niezwłoczna reprezentacja adwokata lub radcy prawnego dla ochrony prawnych  
interesów Ubezpieczonego, Allianz jest uprawniony do wyboru w imieniu 
Ubezpieczonego adwokata lub radcy prawnego. W przypadkach określonych powyżej 
Ubezpieczony udzieli wskazanemu przez Ubezpieczyciela adwokatowi lub radcy 
prawnemu stosownego pełnomocnictwa. 
Ubezpieczony jest zobowiązany w pełnomocnictwie udzielonym adwokatowi lub radcy  
prawnemu zobowiązać adwokata lub radcę prawnego do bieżącego informowania 
Allianz o rozwoju sprawy.  
Za wykonanie zlecenia adwokat lub radca prawny ponosi w stosunku do 
Ubezpieczonego bezpośrednią odpowiedzialność.  



Przesłanki odpowiedzialności 

• Funkcjonariusz publiczny ponosi odpowiedzialność majątkową w razie łącznego 
zaistnienia następujących przesłanek: 
− na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody zostało 

wypłacone przez podmiot odpowiedzialny odszkodowanie za szkodę
wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszenie 
prawa; 

− naruszenie prawa, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 zostało spowodowane 
zawinionym działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego; 

− rażące naruszenia prawa o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 zostało stwierdzone 
zgodnie z § 1 ust. 3 pkt. 6 umowy. 

Wyłączenia 

• Zakres ubezpieczenia nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody: 
1) wyrządzone umyślnie przez  Ubezpieczonego. Rażące przekroczenie 

kompetencji w tym podejmowanie decyzji w sprawach co do których 
ubezpieczony nie miał stosownego umocowania i nie leżało to w zakresie jego 
obowiązków traktowane będzie jako wina umyślna 

2) wyrządzone osobom bliskim względem Ubezpieczonego; 
3) związane z wykonywanie władzy publicznej w okresie  wojny, wojny domowej, 

stanu wojennego,  rewolucji. 
4) za które ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia 

odpowiedzialności cywilnej innej osoby albo wskutek rozszerzenia zakresu 
własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy. 

Obowiązki Ubezpieczającego / Ubezpieczonego 

• W razie wystąpienia roszczenia do obowiązków 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego należy: 

1) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni po powstaniu roszczenia  lub 
uzyskaniu o nim wiadomości zawiadomić o tym Ubezpieczyciela, 

2) stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela, udzielając mu informacji i 
niezbędnych pełnomocnictw. 

• W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego obowiązków 
wymienionych w ust. 1  z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa , 
Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie 
tych obowiązków przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło 
Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 

• Zgłoszenie powstania roszczenia odbywa się w oparciu o druk stanowiący 
załącznik nr 2 do umowy. 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela  

Ubezpieczyciel odpowiada na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, w 
granicach odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego wynikającej z Ustawy, do 
wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie dla jednego i dla wszystkich 
wypadków w okresie ubezpieczenia. 

• Ubezpieczyciel ma obowiązek dokonania oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz 
podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia i wypłacie odszkodowania lub prowadzeniu 
obrony Ubezpieczonego przed nieuzasadnionym roszczeniem. 

• W każdym czasie Ubezpieczyciel ma prawo wypłacić odszkodowanie w wysokości 
sumy gwarancyjnej lub mniejszej sumy, którą mogą być zaspokojone roszczenia 
wynikające z uchybienia, zwalniając się z obowiązku dalszego prowadzenia 
obrony oraz ponoszenia innych kosztów. 

− Ubezpieczyciel wypłaca osobie uprawnionej należne odszkodowanie ustalone 
według zasad odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego. 

− Ubezpieczyciel pokrywa także: 
1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z 

Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody, 
2) niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie 

Ubezpieczyciela lub za jego zgodą 
Za koszty, o których mowa w ust. 2, Ubezpieczyciel odpowiada ponad sumę
gwarancyjną o której mowa w umowie § 5 ust. 1 do limitu 10.000 pln na każdego 
Ubezpieczonego. 

Wypłata świadczenia 

• Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty świadczenia w terminie 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o wypadku. 

• Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do 
ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało 
się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych 
okoliczności, jednakże bezsporną część świadczenia  ubezpieczyciel wypłaca w 
terminie określonym w ust. 1. 

Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami 
Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokości 
świadczenia, może w ciągu 30 dni zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy przez Zarząd Allianz     

Ubezpieczenie obsługuje Robert Terlecki
tel: 604 536 726
mail: terlecki@agencja.allianz.pl

ul. Paderewskiego 4
25-753 Kielce


