
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW PZŁ 

 

 

UBEZPIECZAJĄCY UBEZPIECZENI 

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego 
ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa        

REGON: 000742279 

Członkowie PZŁ 

 

OKRES UBEZPIECZENIA:  

od 01/01/2022 do 31/12/2022 

ZAKRES UBEZPIECZENIA: 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest:  

1) Odpowiedzialność cywilna członków PZŁ (osób fizycznych), stażystów, osób biorących udział w 

nagance, przy obsłudze polowań i czynnościach wykonywanych z zakresu gospodarki łowieckiej 

zleconych przez władze lub organy PZŁ lub zarządy kół łowieckich za szkody wyrządzone osobom 

trzecim w związku z wykonywaniem czynności związanych z gospodarką łowiecką oraz polowaniami 

oraz osoby, które zakończyły staż i oczekują na egzamin.  

2) Ochroną ubezpieczeniową objęta jest również odpowiedzialność cywilna zaproszonych gości oraz 

rodzin osób Ubezpieczonych, w związku z ich udziałem w polowaniach oraz imprezach 

okolicznościowych związanych z łowiectwem.  

3) Odpowiedzialność cywilna członków PZŁ (osób fizycznych) z tytułu posiadania przez nich myśliwskiej 

broni palnej i psów używanych podczas polowań, od momentu wyjścia z miejsca zamieszkania na 

szkolenie, polowanie lub odłowy odbywające się w miejscu i czasie dozwolonym oraz podczas 

wykonywania różnych prac i czynności łowieckich do momentu powrotu z tych miejsc do miejsca 

zamieszkania, a dotycząca obowiązku naprawiania szkód wyrządzonych osobom trzecim na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;  

4) Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzona osobom trzecim w wyniku szkód powstałych na 

skutek oddanego strzału powodującego rykoszet lub działanie rykoszetującego pocisku, 

 5) Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim, polegające na postrzeleniu lub 

zastrzeleniu psów użytych do polowania 

2. Zakres ubezpieczenia obejmuje ustawową odpowiedzialność cywilną odszkodowawczą osób 

objętych ubezpieczeniem za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z 

działalnością i czynnościami wymienionymi ust.1. pkt od 1 do 5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 

wszystkie wypadki powstałe w okresie ubezpieczenia bez względu na termin i datę zgłoszenia szkody z 

zachowaniem ustawowych terminów przedawnienia. 

 ZAKRES TERYTORIALNY:  

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone na terytorium RP i likwidowane w oparciu o 

polską jurysdykcję oraz w przypadku prowadzenia polowania na terenie przygranicznym poza jej 

granicami. 



ROZSZERZENIA: 

LP ZAKRES LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1 Odpowiedzialność cywilna członków PZŁ (osób 
fizycznych), stażystów, osób biorących udział w 
nagance, przy obsłudze polowań i czynnościach 
wykonywanych z zakresu gospodarki łowieckiej 
zleconych przez władze lub organy PZŁ lub zarządy kół 
łowieckich za szkody wyrządzone osobom trzecim w 
związku z wykonywaniem czynności związanych z 
gospodarką łowiecką oraz polowaniami oraz osoby, 
które zakończyły staż i oczekują na egzamin. 

Do wysokości SG 

2 Ochroną ubezpieczeniową objęta jest również 
odpowiedzialność cywilna zaproszonych gości oraz 
rodzin osób Ubezpieczonych, w związku z ich 
udziałem w polowaniach oraz imprezach 
okolicznościowych związanych z łowiectwem. 

Do wysokości SG 

3 Odpowiedzialność cywilna członków PZŁ (osób 
fizycznych) z tytułu posiadania przez nich myśliwskiej 
broni palnej i psów używanych podczas polowań, od 
momentu wyjścia z miejsca zamieszkania na 
szkolenie, polowanie lub odłowy odbywające się w 
miejscu i czasie dozwolonym oraz podczas 
wykonywania różnych prac i czynności łowieckich do 
momentu powrotu z tych miejsc do miejsca 
zamieszkania, a dotycząca obowiązku naprawiania 
szkód wyrządzonych osobom trzecim na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

Do wysokości SG 

4 Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzona 
osobom trzecim w wyniku szkód powstałych na 
skutek oddanego strzału powodującego rykoszet  
lub działanie rykoszetującego pocisku, 

Do wysokości SG 

5 Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone 
osobom trzecim, polegające na postrzeleniu  
lub zastrzeleniu psów użytych do polowania 

Do wysokości SG 

6 OC za szkody wyrządzone osobom bliskim Do wysokości SG 

7 Rażące niedbalstwo Do wysokości SG - dotyczy tylko 
członków PZŁ 

8 OC za szkody w środowisku naturalnym Do wysokości SG 

9 OC z tytułu naruszenia dóbr osobistych Limit 50.000 zł 

10 OC wzajemna pomiędzy ubezpieczonymi Do wysokości SG 

11 Koszty udziału w postępowaniu w charakterze 
świadka (dojazd / zakwaterowanie) 

300 zł / dzień max 600 zł w okresie 
ubezpieczenia 

12 Regresy osób trzecich z tytułu kar umownych 
powstałych wskutek działań ubezpieczonego   
(w następstwie szkody osobowej lub rzeczowej) 

Do wysokości SG 

13 Koszty wykonania tymczasowych zarządzeń sądu o 
zabezpieczeniu roszczeń o naprawienie szkody, w tym 
depozyt sądowy 

Do wysokości SG - w części  
proporcjonalnej do udziału Wiener w 
świadczeniu odszkodowawczym 

14 Koszty ochrony prawnej Zgodnie z załączoną klauzulą,        
limit  5 000 zł 



15 Koszty obrony w postępowaniu cywilnym Ponad sumę gwarancyjną 
proporcjonalnie (jak stosunek SG do 
roszczeń) 

16 Koszty obrony w postępowaniu karnym W ramach sumy gwarancyjnej 

17 Koszty ekspertów w celu ustalenia okoliczności, 
przyczyny i rozmiaru szkody 

Ponad sumę gwarancyjną 
proporcjonalnie (jak stosunek SG do 
roszczeń) 

18 Koszty zapobieżenia / zmniejszenia rozmiarów szkody W ramach sumy gwarancyjnej 

 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień 

Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,  w tym wyłączeń odpowiedzialności 

ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:   

1. W uprawach i płodach rolnych, wyrządzone podczas wykonywania polowania przez członków PZŁ 

oraz osoby biorące udział w nagance lub przy obsłudze polowania,  

2. Wyrządzone przez zwierzynę, w uprawach i płodach rolnych,  

3. Jeżeli sprawca szkody wyrządził szkodę za pomocą broni, na którą nie posiadał pozwolenia; 

wyłączenie to nie dotyczy przypadku, gdy sprawca szkody korzystał z broni mu użyczonej i posiadał 

zezwolenie na broń tego samego rodzaju,  

4. Powstałe w wyniku winy umyślnej ubezpieczonego. Szkody związane z użyciem broni palnej pod 

wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających będą traktowane jako wyrządzone 

z winy umyślnej,  

5. Powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa - w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez 

Ubezpieczone inne osoby fizyczne, niebędące członkami PZŁ, 

 6. Spowodowane użytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów mechanicznych podlegających 

obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, 

 7. Powstałe w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, tj. niezlecone przez PZŁ ani 

niemające związku ze statutową działalnością PZŁ;  

8. Polegające na wystąpieniu czystych szkód majątkowych,  

9. Za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia 

odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej 

odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy,  

10. Wyrządzone w wartościach pieniężnych, dokumentach, dziełach sztuki itp.,  

11. Związane z działaniami wojennymi, wojną domową, stanem wojennym i wyjątkowym, zamieszkami 

i niepokojami społecznymi, rozruchami, strajkami, lokautami oraz aktami sabotażu i terroryzmu. 

SUMA GWARANCYJNA:  

700.000, 00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód na osobie i na mieniu 

SKŁADKA: 

20,00 zł od Ubezpieczonego 



FRANSZYZA REDUKCYJNA OGÓLNA (o ile klauzula nie stanowi inaczej):  

Zniesiona dla szkód osobowych i rzeczowych. 

WARUNKI UMOWY UBEZPIECZENIA: 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej i posiadania mienia zatwierdzone Uchwałą Zarządu WIENER TU S.A. Vienna Insurance 

Group nr 40/19 z dnia 11 czerwca 2019 r. i wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2019r. oraz klauzule 

powołane w zakresie ubezpieczenia.  

Karta Produktu Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przygotowana na podstawie Ogólnych 

Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 

i posiadania mienia zatwierdzone Uchwałą Zarządu WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group nr 40/19 

z dnia 11 czerwca 2019 r. i wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2019r. oraz klauzule powołane w zakresie 

ubezpieczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


