
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KÓŁ ŁOWIECKIECH I OHZ PZŁ 

01.10.2017 r. – 30.09.2018 r. 

polisa COR003780 

1. Ubezpieczeni:  Koła Łowieckie PZŁ , Ośrodki Hodowli Zwierzyny PZŁ. 

2. Przedmiot ubezpieczenia: 

1) Ustawowa odpowiedzialność cywila Kół Łowieckich PZŁ /OHZ PZŁ z tytułu prowadzonej przez nich 
statutowej i gospodarczej działalności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz posiadanego i 
użytkowanego przez nich mienia jako dzierżawców obwodów łowieckich z wyłączeniem szkód w 
uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne i psy myśliwskie. 

2) Ochrona  ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe w okresie rocznego ubezpieczenia bez 
względu na termin i datę zgłoszenia szkody w tym okresie oraz szkody zgłoszone po upływie 
rocznego okresu ubezpieczenia, a przed upływem ustawowych terminów przedawnienia. 

3) Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone na terytorium RP i likwidowane w oparciu 
o polską jurysdykcję. 

 Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za szkody 
osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane, dostarczone, sprzedane przez 
Ubezpieczonego oraz spowodowane przez niewykonanie bądź nienależyte wykonanie prac i usług w 
okresie ubezpieczenia. 

 
 Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Kół Łowieckich i OHZ PZŁ za szkody 
wyrządzone osobie trzeciej podczas czynności wykonywanych w ramach zadań zleconych na podstawie 
przepisów prawa i ustaw: o ochronie przyrody, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt, o ochronie zwierząt. 

 

3. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

1) Odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez produkty 
wyprodukowane, dostarczone, sprzedane przez Ubezpieczonego i/lub spowodowane przez niewykonanie 
bądź  nienależyte wykonanie prac i usług w okresie ubezpieczenia. 
2) Odpowiedzialność cywilną za  szkody wyrządzone nieumyślnie w tym także w skutek rażącego 
niedbalstwa. 
3) Odpowiedzialność cywilną wzajemną za szkody rzeczowe i osobowe powodujące roszczenia pomiędzy 
podmiotami ubezpieczonymi w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia. 
4) Odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach ruchomy osób trzecich, użytkowanych przez 
Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innego podobnego stosunku 
prawnego, wykorzystywanych w prowadzonej działalności w zakresie gospodarki łowieckiej, w tym 
odpowiedzialność za wynajęte przez Koło Łowieckie  psy na polowania (zbiorowe) na podstawie zawartej 
na piśmie umowy cywilnoprawnej, w której wskazana jest wartość rynkowa psa, data zawarcia umowy, 
czasokres na jaki została zawarta umowa, podpisanej przez reprezentanta Koła Łowieckiego                                   
z wyłączeniem odpowiedzialności  za psa będącego pod nadzorem właściciela na polowaniu zbiorowym. 

5) Odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem 

lub kontrolą Ubezpieczonego lub też udostępnionych Ubezpieczonemu w celu wykonania usługi lub innej 

czynności o charakterze podobnym i związanej z prowadzoną działalnością. 

6) Odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody osobowe i rzeczowe  będąca następstwem wypadku 

przy pracy. 

7) Odpowiedzialność cywilna za produkt obejmująca szkody spowodowane przez dostarczenie przez 

Ubezpieczonego wadliwego/zepsutego, zakażonego produktu/. 

8) Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców  lub inne 

osoby, którym Ubezpieczony powierzył wykonanie pracy lub innych czynności związanych z 

wykonywaniem działalności statutowej w zakresie gospodarki łowieckiej. 

9) Odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w związku lub w konsekwencji 

organizowania przez Ubezpieczonego imprez, targów, szkoleń bądź konferencji   z wyłączeniem imprez 



masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz.U. Nr 

62 z 2009 poz. 504) 

10)Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w należących do osób trzecich środkach transportu, 

wyrządzone podczas prac ładunkowych i przewozu np. upolowanej zwierzyny, ambony i innych 

akcesoriów myśliwskich . 

          11)Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkty pochodzące z myślistwa,  
          nieprzetworzone lub po ich przetworzeniu. 

12)Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim podczas 
polowań z wyłączeniem szkód w płodach i uprawach rolnych. W przypadku, gdy szkoda angażuje 
odpowiedzialność myśliwego pierwszeństwo w likwidacji szkody ma jego polisa ubezpieczenia OC. 
13)Odpowiedzialność cywilną za szkody w nieruchomościach osób trzecich, użytkowanych przez 
Ubezpieczonego na podstawie  umowy najmu, dzierżawy lub  innego pokrewnego stosunku prawnego, 
wykorzystywanych w prowadzonej działalności. 
14)Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne inne pojazdy, sprzęt 

rolniczy oraz pojazdy nie podlegające rejestracji. 

15)Odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania, dzierżawienia, użytkowania, wynajmowania, strzelnicy 

przez koło PZŁ/OHZ PZŁ. 

16)Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wyniku zatruć pokarmowych  ,zakażeń bakteryjnych lub 

przeniesienia chorób zakaźnych wynikłych za skutek zbiorowego żywienia podczas konferencji, szkoleń, 

zawodów strzeleckich, polowań zbiorowych i podobnych zajęć i czynności związanych z gospodarką 

łowiecką.  

17)Odpowiedzialność cywilną w odniesieniu do ryzyka szkód w uprawach i/lub płodach rolnych, 

wyrządzonych w inny sposób niż przez zwierzynę łowną i/lub psy myśliwskie. 
4. Sumy Gwarancyjne: (na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód na osobie i na 

mieniu) 

Wariant I    –   300 000,00 zł  

Wariant II   –   400 000,00 zł  

Wariant III  –   500 000,00 zł  

Wariant IV – 1 000 000,00 zł  

Ustalone podlimity sum gwarancyjnych: 

1) W odniesieniu do ryzyka zatrucia pokarmowego dla Ubezpieczonych zabezpieczających 

wyżywienie, odpowiedzialność  Gothaer ograniczona zostaje do kwoty 200 000 zł na jeden i 

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

2) W odniesieniu do ryzyka szkód w uprawach i/lub płodach rolnych, wyrządzonych w inny sposób 

niż przez zwierzynę łowną i/lub psy myśliwskie, odpowiedzialność Towarzystwa ograniczona 

zostaje do kwoty 100 000  zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

3) W odniesieniu do ryzyka szkód osobowych będących następstwem wypadku przy pracy 

odpowiedzialność  Gothaer ograniczona zostaje do kwoty 400 000 zł na jeden i wszystkie wypadki 

w okresie ubezpieczenia, nie więcej niż wysokość sumy gwarancyjnej. 

5. Udziały własne: 

Wykupione, odszkodowania wypłacane w pełnej wysokości kwoty ustalonej. 


