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Tematyka

Cz.1

Odpowiedzialność cywilna – zagadnienia ogólne

 Cz.2

 Odpowiedzialność zawodowa – obowiązkowe 
`ubezpieczenie zawodowe OC Architektów

 Cz.3
Odpowiedzialność architekta prowadzącego 
działalność gospodarczą



Cz.1 – 
Odpowiedzialność cywilna –  

zagadnienia ogólne



Odpowiedzialność cywilna – szkoda

Pojęcie i rodzaje szkód:

w kodeksie cywilnym brak jest bliższego określenia pojęcia 
szkody

rozróżniamy szkody na mieniu i szkody na osobie

obowiązek naprawienia szkody obejmuje normalne następstwo 
zdarzenia, które szkodę wywołało (art. 361 § 1 k.c.)

naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany 
poniósł /damnum emergens/oraz korzyści, które mógłby 
osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono /lucrum cessans/ 
(art. 361 § 2 k.c. )



 

SZKODA

SZKODA NA MIENIU

SZKODA MAJĄTKOWA
(uszczerbek składnika majątkowego)

Strata Utracone korzyści
Pomniejszenie majątku Korzyści, które
poszkodowanego poszkodowany 
(zmniejszenie aktywów by osiągnął, gdyby
lub zwiększenie pasywów) nie wyrządzono 

szkody(niepowiększenie 
aktywów

SZKODA NA OSOBIE
(uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, pozbawienia życia oraz 

naruszenia innych dóbr osobistych człowieka)

SZKODA NIEMAJĄTKOWA
(doznana krzywda)

ZADOŚĆUCZYNIENIE
ODSZKODOWANIE



 

Odpowiedzialność cywilna 
– rażące niedbalstwo

Rażące niedbalstwo - rozumiane jest  nie tylko jako brak 
należytej staranności; to kwalifikowana postać braku 
zwykłej staranności w przewidywaniu skutków, 
zachowanie bardziej naganne i niewłaściwe, graniczące 
z umyślnością. 

Należy wskazać, że w każdym przypadku punktem 
wyjścia do rozważań nad rażącym niedbalstwem jest 
kategoria należytej staranności. 



 

Odpowiedzialność cywilna 
– oc deliktowa i oc kontraktowa

Odpowiedzialność cywilna 
deliktowa

Odpowiedzialność cywilna 
kontraktowa

odpowiedzialność z tytułu czynu 
niedozwolonego (art. 415 i n. k.c.)
zachodzi w zasadzie wówczas, gdy 
zdarzenie wyrządzające szkodę nie 
pozostaje w związku z jakimkolwiek 
istniejącym stosunkiem 
zobowiązaniowym, lecz jest 
samodzielnym źródłem powstania 
nowego stosunku obligacyjnego

odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wy konania zobowiązania 
(art. 471 i n. k.c.)
wyrządzenie szkody następuje w ramach 
istniejącego stosunku zobowiązaniowego 
(architekt powiązany jest z 
poszkodowanym stosunkiem prawnym)



 

Odpowiedzialność cywilna 
– oc deliktowa i oc kontraktowa

Czynu niedozwolonego można się dopuścić również wtedy, gdy 
poszkodowanego i sprawcę łączy stosunek zobowiązaniowy, ale 
jednocześnie szkoda jest następstwem działania lub zaniechania 
sprawcy, które stanowi samoistne, tzn. niezależne od zakresu 
istniejącego zobowiązania, naruszenie ogólnie obowiązującego 
przepisu prawa lub zasad współżycia społecznego.

W praktyce oznacza to, że inwestor powiązany z architektem 
umową może dochodzić od niego roszczeń w drodze deliktu, 
co skutkuje m.in. dłuższymi terminami przedawnienia 
roszczeń.



 

Odpowiedzialność cywilna 
– przesłanki odpowiedzialności

Powstanie szkody

w wyniku określonego zdarzenia (czynu niedozwolonego bądź 
niewykonania lub nienależytego wykonanie zobowiązania)

istnienie adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy 
zdarzeniem a szkodą (zgodnie z art. 361 § 1 k.c. zobowiązany do 
odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne 
następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła)

Poszkodowany zobowiązany jest udowodnić istnienie wyżej 
wymienionych przesłanek.



 

Odpowiedzialność cywilna 
– przesłanki odpowiedzialności

Odpowiedzialność cywilna 
deliktowa

Odpowiedzialność cywilna 
kontraktowa

Wiodącą zasadą w sferze 
odpowiedzialności deliktowej jest 
zasada winy. Oznacza to, że 
poszkodowany musi  dodatkowo 
wykazać winę sprawcy.

Przyjmuje się, że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania 
jest następstwem okoliczności, za 
które dłużnik ponosi 
odpowiedzialność.
Oznacza to, że poszkodowany musi 
wykazać tylko istnienie trzech 
wcześniej wymienionych przesłanek.



 

Odpowiedzialność cywilna 
za podwykonawców

Odpowiedzialność cywilna 
deliktowa

Odpowiedzialność cywilna 
kontraktowa

brak odpowiedzialności za podwykonawców 
w przypadku powierzenia wykonania 
czynności profesjonaliście (art. 429 k.c.) – 
architekt może zwolnić się z 
odpowiedzialności wykazując, że wykonanie 
czynności powierzył osobie z uprawnieniami
istnienie odpowiedzialności za osoby, które 
przy wykonywaniu powierzonej czynności 
podlegają nadzorowi (art. 430 k.c.) – 
architekt odpowiada za podwykonawców, 
którzy nie posiadają uprawnień oraz za 
pracowników

istnienie odpowiedzialności za wszystkie osoby, 
przy pomocy których wykonywane jest 
zobowiązanie lub którym powierzono wykonanie 
zobowiązania (art. 474 k.c.) 



 

Odpowiedzialność cywilna 
za pracowników

● pracownik, który przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych wyrządził 
szkodę osobie trzeciej, nie ponosi wobec niej odpowiedzialności cywilnej,    
a  zobowiązanym do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca           
(art. 120 § 1 k.p.)

● pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, przysługuje 
roszczenie  regresowe do pracownika  (art. 120 § 2 k.p.)

● odszkodowanie nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego 
wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody 
(art. 119 k.p.)

● powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli pracownik umyślnie 
wyrządził szkodę (art.  122 k.p.)

w większości przypadków wysokość odszkodowania z obowiązkowego  
ubezpieczenia OC architekta-pracownika zostanie ustalona maksymalnie 
do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia



 

Odpowiedzialność cywilna 
– przedawnienie roszczeń

Odpowiedzialność cywilna deliktowa

● roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 
trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie 
i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia, przy czym termin ten nie 
może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło 
zdarzenie wywołujące szkodę (art. 4421 § 1 k.c.)

● jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o 
naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu 
od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy 
poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do 
jej naprawienia (art. 4421 § 2 k.c.)



 

Odpowiedzialność cywilna 
– przedawnienie roszczeń

Odpowiedzialność cywilna deliktowa

● w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może 
skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym 
poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej 
naprawienia (art. 4421 § 3 k.c.)

● przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na 
osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od 
uzyskania przez nią pełnoletności (art. 4421 § 4 k.c.)



 

Odpowiedzialność cywilna 
– przedawnienie roszczeń

Odpowiedzialność cywilna kontraktowa

● generalnie roszczenia przedawniają się z upływem dziesięciu lat, od dnia w 
którym roszczenie stało się wymagalne (art. 118 k.c.) 

● dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  
termin przedawnienia wynosi trzy lata

● termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o prace 
projektowe  (umowa o dzieło) wynosi dwa lata od dnia oddania 
projektu lub od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy projekt miał 
być oddany (art. 646 k.c.) 



 

Odpowiedzialność cywilna 
– przedawnienie roszczeń

po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje 
roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że 
zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia (art. 117 § 2 k.c.)

oznacza to, że aby zwolnić się od odpowiedzialności, należy 
podnieść zarzut przedawnienia roszczeń



 

Cz. 2 – Odpowiedzialność zawodowa - 
obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC 

Architektów



 

Obowiązkowe ubezpieczenie 
OC architektów

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,  
inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U.  2001, Nr 5, poz. 42 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych 
(Dz.U. 2003, Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r.  w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów i 
inżynierów budownictwa 
(Dz.U. 2003, Nr 220, poz. 2174)

Umowa grupowego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
architektów członków Izby Architektów,  zawarta pomiędzy    PZU S.A. a IARP. 
w dniu 02 marca 2011 r.



 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów 
– zakres podmiotowy ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność 
cywilna Ubezpieczonego

Ubezpieczony: architekt – osoba fizyczna, posiadający 
uprawnienia budowlane w zakresie, o którym mowa w 
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów



 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów 
– zakres przedmiotowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego 
odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność 
cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia 
za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz 
wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania.



 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów 
– zakres przedmiotowy ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność 
cywilna za szkody wyrządzone Poszkodowanemu:
● wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania 

Ubezpieczonego
● działanie lub zaniechanie musi mieć miejsce w okresie 

trwania ochrony ubezpieczeniowej
● wyrządzone w związku z wykonywaniem 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
● w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych



 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów 
– zakres przedmiotowy ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające w szczególności na: 

● projektowaniu architektonicznym wszelkich obiektów budowlanych, włącznie z 
projektami wykonawczymi

● inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

● projektowaniu wnętrz (z wyłączeniem prac dekoratorskich)

● przygotowaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

● opiniowaniu i kosztorysowaniu w trakcie pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie

● rzeczoznawstwie budowlanym w zakresie posiadanych uprawnień

● sprawowaniu nadzoru autorskiego 



 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów 
– czasowy zakres ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone w 
następstwie zdarzeń (działanie lub zaniechanie 
Ubezpieczonego) zaistniałych w okresie ubezpieczenia 
bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez 
osoby poszkodowane, jednak z zachowaniem 
przewidzianych prawem terminów przedawnienia.    
                      QUIZ - suma gwarancyjna



 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów 
– suma gwarancyjna

minimalna suma gwarancyjna: równowartość 
w złotych 50.000 euro na jedno zdarzenie, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia

Wg średniego kursu NBP ogłoszonego  w danym roku;

2014 -  (4,1631 euro) – SG  208.155 zł

2015 -  (4,3078 euro) – SG  215.390 zł

2016 -  (4,2935 euro) – SG  214.675 zł

2017 -  (4.4157  euro) – SG  220.785 zł

2018 -  (4,1701 euro) – SG  208.505 zł

brak limitu na wszystkie szkody – suma gwarancyjna nie ulega redukcji na skutek wypłaconych 
odszkodowań



 

Pytanie;

                           

Czy ustawowa minimalna suma gwarancyjna 
ubezpieczenia obowiązkowego OC zawodowej 
Architekta , równowartość 50.000 EURO, 
pokryje ewentualne roszczenia?

...???



 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów 
– wyłączenia odpowiedzialności

szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom fizycznym 
zatrudnionym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę 
lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz Ubezpieczonego na 
podstawie umowy prawa cywilnego, powstałe w związku ze 
świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz Ubezpieczonego

szkody powstałe po skreśleniu Ubezpieczonego z listy członków 
izby, a także w okresie zawieszenia w prawach członka izby, chyba 
że szkoda jest następstwem wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie przed skreśleniem lub zawieszeniem



 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów 
– wyłączenia odpowiedzialności c.d.

● szkody wynikłe z przekroczenia ustalonych kosztów
● szkody polegające na zapłacie kar umownych
● szkody wyrządzone wskutek naruszenia praw autorskich 

i patentów
● szkody powstałe w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej 

eksploatacji obiektów budowlanych
● szkody powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, 

rozruchów, zamieszek, aktów terroru
● szkody wyrządzone umyślnie



 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów 
- obowiązki Ubezpieczyciela

W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego 
odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel jest obowiązany zwrócić 
Ubezpieczającemu uzasadnione okolicznościami zdarzenia, koszty 
poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody.

W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego 
odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel jest obowiązany zwrócić 
Ubezpieczającemu niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym i 
koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na 
polecenie lub za zgodą ubezpieczyciela.



 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów 
- obowiązki Ubezpieczonego

Osoba, której odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem 
obowiązkowym, a także osoba występująca z roszczeniem, 
powinny przedstawić Ubezpieczycielowi, posiadane dowody 
dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić Ubezpieczycielowi 
ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód, jak również 
udzielić pomocy w dochodzeniu przez Ubezpieczyciela roszczeń 
przeciwko sprawcy szkody.

W postępowaniu sądowym o naprawienie szkody objętej 
ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej jest 
niezbędne przypozwanie Ubezpieczyciela. 



 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów 
- obowiązki Ubezpieczonego c.d.

● niezwłoczne zawiadomienie o szkodzie, jak również o każdej 
okoliczności mającej wpływ na powstanie szkody

● zapobieganie powstaniu szkody, a jeśli szkoda powstała – 
zapobieganie jej zwiększeniu, zabezpieczenie dowodów

● pomoc w dokonaniu czynności niezbędnych do ustalenia 
okoliczności powstania szkody i wysokości odszkodowania, a 
także udzielenie niezbędnych wyjaśnień i dowodów, co do 
przyczyn powstania szkody



 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów 
a obowiązek ubezpieczenie OC z tytułu 

przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

● natychmiastowe zawiadomienia o wszczęciu postępowania 
karnego, administracyjnego, cywilnego lub innego

● przekazanie nieprawomocnego orzeczenia sądu w sprawie 
cywilnej lub karnej związanej z wyrządzoną przez 
Ubezpieczonego szkodą w takim czasie, aby umożliwić PZU 
zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka 
odwoławczego

● IARP i Ubezpieczony nie są uprawnieni do zaspokojenia 
lub uznania roszczeń Poszkodowanego bez uprzedniej 
zgody PZU



 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów 
- obowiązki Ubezpieczonego c.d.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów osoby należące 
jednocześnie do Izby Architektów i do Izby Inżynierów 
Budownictwa mają obowiązek zawarcia dwóch oddzielnych 
umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Dotyczy to również osób, które sporządzają świadectwa 
charakterystyki energetycznej obiektów budowlanych



 

ROK 2013-wprowadzenie Asysty Prawnej w ramach 
ubezpieczenia OC zawodowej Architekta

 Usługa Asysty Prawnej polega na udzieleniu porady prawnej, która obejmuje:

Ustalanie stanu faktycznego danej sprawy i oceny zasadności zgłaszanych roszczeń, pod kątem 
powstania odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego; 

Udzielanie wskazówek i zarekomendowanie działań, niezależnie od zasadności wysuwanych 
roszczeń w celu:
uniknięcia odpowiedzialności cywilnej,
zminimalizowania zakresu odpowiedzialności, bądź zapobieżenia dalszym roszczeniom,
utrzymania poprawnych relacji z klientem. 

Pomoc przy redagowaniu pism oraz korespondencji z klientem dotyczącej błędów, uchybień, 
zaniechań po stronie Ubezpieczonego lub osób, za pomocą których wykonywał zlecenie. 

Podjęcie prób mediacji w celu polubownego zakończenia sporu. 

Przesyłanie wzorów umów i pism należących do powszechnego obrotu prawnego oraz tekstów 
aktów prawnych. 



 

Zasady korzystania z Asysty Prawnej  

Aby skorzystać z usługi należy kontaktować się z 

Centrum Alarmowym PZU POMOC SA, pod numerem: 22 505 16 04 

W ciągu 24 godzin od zarejestrowania zgłoszenia w dni robocze oraz w ciągu 72 
godzin w pozostałe dni, przedstawiciel zespołu prawnego nawiąże kontakt z 
Ubezpieczonym w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy, uzyskania niezbędnej 
dokumentacji dotyczącej sprawy oraz zapoznania się ze stanowiskiem 
Ubezpieczonego

Po otrzymaniu dokumentacji oraz wyjaśnieniu okoliczności sprawy zespół prawny 
sporządzi raport obejmujący przedmiot sprawy i rekomendacje co do sposobu 
załatwienia sprawy oraz plan działania w terminie nie dłuższym niż 5 dni 
roboczych.  



 

Cz.3 - Odpowiedzialność architekta 
prowadzącego działalność gospodarczą



 

Kontrakty zawierane przez biura projektowe;
Zamówienia publiczne i indywidualne kontrakty z inwestorami 
prywatnymi.
SIWZ - projekt umowy - najważniejsza kwestia !!!
Indywidualne kontrakty - treść !!! - reguluje wzajemne prawa i 
obowiązki. 
Na co należy zwrócić szczególną uwagę
1. Termin zobowiązania wykonania kontraktu - czy jest realny
2. Przedmiot umowy - rodzaj obiektu budowlanego, zakres prac - 
czy mamy doświadczenie, czy znamy zespół branżystów, z 
którymi wykonamy kontrakt, czy znamy inwestora !!!
3. Kary umowne
4. Okres Rękojmi
5. Regulacje rozliczeń kontraktu i warunki odstąpienia od umowy
6. Zobowiązania do zabezpieczenia należytego wykonania 
kontraktu - ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub 
biura projektowego, gwarancje ubezpieczeniowe lub bankowe



 

Różnice pomiędzy obowiązkowym 
ubezpieczeniem OC

 a dobrowolnym ubezpieczeniem OC 
pracowni architektonicznej lub projektowej są 

znaczne

Obowiązkowe ubezpieczenie OC 
zawodowe Architekta, ani Nadwyżkowe 
nie jest tożsame z ubezpieczeniem OC

 z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej!



 

Dobrowolne ubezpieczenie OC 
pracowni architektonicznych

Przykłady szkód objętych ubezpieczeniem OC pracowni;
Szkoda rzeczowa (w mieniu)
Koszty odbudowy budynku, który zawalił się w wyniku błędu w 
projekcie.
Szkoda osobowa (na osobie)
Koszty leczenia i zadośćuczynienie dla osoby, która doznała rozstroju 
zdrowia na skutek zawalenia się budynku w wyniku błędu projektowego.
Szkoda majątkowa (czysta strata finansowa)
Koszty przebudowy budynku, który nie uległ zniszczeniu, powstałe na 
skutek błędu w projekcie.
Większość szkód wyrządzonych przez architektów będzie miało 
postać szkody majątkowej (czystej straty finansowej).



 

Propozycja zawarta w Umowie Generalnej 
pomiędzy IARP, a PZU SA

● Propozycja ta skierowana jest do Architektów i Inżynierów 
Budownictwa, wykonujących zawód w formie:

          * działalności gospodarczej

          * spółki cywilnej

          * spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

          * innej spółki prawa handlowego.

● Wynegocjowana oferta ma nowatorski charakter i zawiera wiele 
korzystnych rozwiązań - zarówno pod względem szerokiego zakresu 
pokrycia, bogatego wachlarza limitów sum gwarancyjnych jak i 
wynegocjowanych cen.



 

Ubezpieczenie OC pracowni 
architektonicznej lub projektowej

Dwa warianty ubezpieczenia:

● OC pracowni na bazie działania lub zaniechania (act 
commited)

● OC pracowni na bazie roszczeń zgłoszonych (claims 
made)



 

Ubezpieczenie OC pracowni na bazie 
działania lub zaniechania (act commited)

● ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody które    
mogą powstać, ujawnić się lub być zgłoszone również 
po zakończeniu okresu ubezpieczenia z zachowaniem 
okresu przedawnienia  roszczeń zgodnego z k.c.           
                                                                                    

● limity odpowiedzialności od 50.000 zł do 5.000.000 zł

● powyżej 5.000.000 zł – oferta przedstawiana jest

indywidualnie



 

OC pracowni na bazie roszczeń 
zgłoszonych (claims made)

* warunkiem odpowiedzialności jest zajście wypadku        
  ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia

* polisa pokrywa zdarzenia powstałe w okresie                  
  od 01.01.2017r. do końca okresu ubezpieczenia

* limity odpowiedzialności 

  od 1.000.000zł do 10.000.000zł

* na indywidualny wniosek negocjujemy warunki dla          
  wyższych sum gwarancyjnych



 

Istotne wspólne elementy:

●  Ubezpieczenie OC pracowni ma charakter dobrowolny i      
zawierane jest na pisemny wniosek

●  Oferta jest ważna dla podmiotów o obrocie do 5.000.000 zł

●  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zakresem czyste        
  straty finansowe oraz rażące niedbalstwo                           
  Ubezpieczającego

●  Zakres odpowiedzialności został rozszerzony o                   
odpowiedzialność cywilną podwykonawców

●  Udział własny i franszyza redukcyjna - zniesione

●  Płatność w ratach – półrocznych / kwartalnych 



 

Rozszerzenia odpowiedzialności w ramach 
ubezpieczenia OC pracowni architektonicznej lub 

projektowej
PZU SA obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody 
powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych:

1/ rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

2/ rzeczoznawcy do spraw BHP, 

3/ rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych

oraz wykonywania projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowywanie 
dokumentacji i instrukcji przecipożarowych, bhp oraz sanitarno-higienicznych.

Proponowane sumy gwarancyjne I składki:

1) 100.000 zł składka wynosi 120 zł

2) 200.000 zł składka wynosi 220 zł,

3) 500.000 zł składka wynosi 450 zł.



 

Rozszerzenia odpowiedzialności w ramach 
ubezpieczenia OC pracowni architektonicznej lub 

projektowej – cd.
PZU SA obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną 
ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania 
czynności 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.

Wysokość składki wynosi 10% składki podstawowej ubezpieczenia 
pracowni architektonicznej lub projektowej



 

Rozszerzenia odpowiedzialności w ramach 
ubezpieczenia OC pracowni architektonicznej lub 

projektowej – cd.
PZU SA obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody

będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego 
rodzaju dokumentów.

Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony powyżej 
ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę w wysokości: zależnej jest od sumy 
gwarancyjnej:

  50.000 zł składka wynosi 80 zł,

100.000 zł składka wynosi 150 zł,

200.000 zł składka wynosi 300 zł,

300.000 zł składka wynosi 450 zł,

400.000 zł składka wynosi 600 zł,

500.000 zł składka wynosi 750 zł.



 

Rozszerzenia odpowiedzialności w ramach 
ubezpieczenia OC pracowni architektonicznej lub 

projektowej – cd.

Klauzulę terytorialną, w brzmieniu:

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody będące 
następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie 
państw Unii Europejskiej oraz Chorwacji, Islandii, Norwegii i 
Szwajcarii.

Składka z tytułu rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej w 
powyższym zakresie wynosi 20% składki wyliczonej za 
ubezpieczenie podstawowe.



 

Procedury  zawierania ubezpieczeń dedykowanych 
dla Architeków w ramach programu IARP

● Zalogować się poprzez stronę IARP na  www.izbaarchitektow.pl

● Wejść w zakładkę „ Moje ubezpieczenia”

● Wybrać opcje ubezpieczenia np. OC nadwyżkowe lub OC pracowni

● Wypełnić wniosek w wersji elektronicznej

● Wysłać w naszym systemie iExpert.pl

● Operator wystawia polisę, której skan przesyłany jest tego samego dnia, 
oryginał wysyłamy pocztą na adres wskazany we wniosku.

● Płatność za ubezpieczenie w formie przelewu w terminie 10 dni od dnia 
wystawienia polisy na wskazane konto w dokumencie ubezpieczenia.

● Przy płatnościach ratalnych, oraz o ekspiracji polisy system zawiadamia 
Ubezpieczonego drogą elektroniczną ze stosownym wyprzedzeniem.

● W każdym przypadku możecie Państwo liczyć na naszą pomoc 



 

  Podsumowanie
Z uwagi na obowiązujące prawo, w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej, jak również zawodowej wydaje się niezbędnym 
posiadanie ochrony ubezpieczeniowej dla pracowni 

architektonicznej lub projektowej, zwłaszcza wykonujących 
kompleksowe projekty budowlane z udziałem branżystów.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Robert Popielarz

robert.popielarz@iexpert.pl

kom. 608-006-160
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