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Oferta PZU S.A. w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności 
Cywilnej Członków Międzyzakładowego Związku 
Zawodowego Pracowników KM. 

 

 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

 

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest Odpowiedzialność Cywilna Ubezpieczonego za 
szkody rzeczowe wyrządzone pracodawcy w następstwie niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, wynikającej z przepisów 
Kodeksu Pracy tj.: 
 
1. Odpowiedzialność Pracownika za szkodę wyrządzoną Pracodawcy (wynikająca  

z przepisów art. 114-122 Kodeksu Pracy),  

2. Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone inne niż pojazdy (wynikającą  

z przepisów art. 124-127 Kodeksu Pracy), 

3. Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej, 

4. Ubezpieczenie na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych lub 

zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 

 
SUMA GWARANCYJNA 
3-krotność miesięcznego wynagrodzenia brutto ubezpieczonego Pracownika na jeden  

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia nie więcej jednak niż: 

- za szkodę wyrządzoną Pracodawcy i szkodę w mieniu powierzonym - 7 000 zł 

oraz limity dla: 

- za poniesione koszty ochrony prawnej - 5 000 zł, 

- w przypadku zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia prawa 

wykonywania zawodu - świadczenie w wysokości 50% ostatniego uposażenia 

(wynagrodzenia) netto ubezpieczonego sprzed okresu zawieszenia (przez okres zawieszenia 

w czynnościach służbowych lub przez okres zawieszenia prawa wykonywania zawodu, nie 

dłużej jednak niż do dnia uchylenia lub ustania z mocy prawa zawieszenia oraz nie dłużej niż 

przez okres 6 miesięcy po wygaśnięciu umowy grupowego ubezpieczenia) – nie więcej niż 

5.000 zł. 

 

 

SKŁADKA MIESIĘCZNA OD OSOBY: 12,84 zł 
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Ochrona ubezpieczeniowa będzie działała zawsze od 1-wszego dnia miesiąca, następującego po 

złożeniu deklaracji przystąpienia (np.: złożenie deklaracji przystąpienia w dniu 11.05.2017 r. – 

ochrona od dnia 01.06.2017 r.). Ochrona ubezpieczeniowa kończy się zawsze z dniem 31 marca 

niezależnie od dnia przystąpienia. 

 

W umowie ubezpieczenie zastosowanie mają zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 
 
Warunki Ubezpieczenia 

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracowników ustalone uchwałą nr UZ/708/2007 z 
dnia 13 grudnia 2007 r. Zarządu PZU S.A. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r., 
uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. oraz uchwałą nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.  
Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej ustalone uchwałą nr UZ/708/2007 z dnia 13 grudnia 
2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z 
dnia 26 listopada 2010 r., uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. oraz uchwałą nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 
2015 r. 
Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia prawa 
wykonywania zawodu  ustalone uchwałą nr UZ/708/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r., uchwałą nr 
UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. oraz uchwałą nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. 
 
 
 
 

ZA JAKIE SZKODY JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ PZU S.A.? 
 
 
Oferta PZU S.A. obejmuje bardzo szeroki zakres ochrony, gdyż: 
 

 zabezpiecza ubezpieczonego Pracownika od szkód wyrządzonych w majątku 
Pracodawcy 

 
Przykłady szkód za które PZU S.A. wypłaci odszkodowanie: 
 
Przykład 1 – szkoda w majątku Pracodawcy 
Maszynista nie wyhamował pociągiem i uderzył w stojący inny wagon na torach – doszło do 
uszkodzenia zarówno pociągu prowadzonego przez Maszynistę, jak i uderzonego wagonu. 
Pracodawca obciążył Pracownika za uszkodzenia prowadzonego pociągu oraz stojącego wagonu. 
PZU S.A. poniesie odpowiedzialność zarówno za uszkodzony pociąg  (pod warunkiem, że pociąg nie 
był mieniem powierzonym), jak i wagon.  
 
Przykład 2 – szkoda w majątku Pracodawcy 
Pracownik źle przestawił zwrotnice i doszło do zderzenia pociągów. Pracodawca obciąża Pracownika 
za powstałą szkodę.   
 
Przykład 3 – szkoda w majątku Pracodawcy 
Maszynista za szybko wjechał na zwrotnice i ją uszkodził. Pracodawca obciąża Pracownika kosztami 
naprawy zwrotnicy. 
 
Przykład 4 – szkoda w majątku Pracodawcy 
Konduktor podczas sprawdzania biletów przypadkowo strącił przez nieuwagę torbę pasażera  
z laptopem. Laptop uległ uszkodzeniu. Poszkodowany wystąpił do Kolei o zwrot kosztów napraw 
laptopa. Pracodawca obciąża Pracownika za szkodę.     
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 zabezpiecza ubezpieczonego Pracownika od szkód wyrządzonych w majątku 
Pracodawcy, który został Pracownikowi powierzony z obowiązkiem zwrotu albo do 
wyliczenia się 

 
Przykład mienia powierzonego: narzędzie, odzież, telefon, tablet, terminal mobilny, 
radiotelefon przenośny oraz inne od wartości powyżej 100 zł. Ochroną ubezpieczeniową nie są 
objęte wszelkiego rodzaju pojazdy, w tym pojazdy szynowe, jeżeli stanowią mienie 
powierzone.  

 
Przykłady szkód za które PZU S.A. wypłaci odszkodowanie: 
 
Przykład 1 – szkoda w mieniu powierzonym 
Pracownik upuścił powierzony mu czytnik do kontroli biletów. Czytnik uległ uszkodzeniu – 
Pracodawca obciąża Pracownika kosztami naprawy. 
Przykład 2 – szkoda w mieniu powierzonym 
Pracownik przypadkowo zalał powierzony mu telefon służbowy płynem. Pracodawca obciąża 
Pracownika kosztami naprawy / zakupu nowego telefonu. 
Przykład 3 – szkoda w mieniu powierzonym 
Pracownik podłączając ładowarkę do  tabletu uszkodził ją lub tablet .Pracodawca obciąża Pracownika 
kosztami. 
 
 

 


