
WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW  

DLA CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO ORAZ STAŻYSTÓW 

UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE (OBOWIĄZKOWE) 
 
 

 

PODSTAWA PRAWNA:   

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki 

Akcyjnej nr UZ/319/2020 z dnia 9 listopada 2020r. 

 

UBEZPIECZAJĄCY: Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny. 

 

UBEZPIECZENI:  

GRUPA 1 – członkowie PZŁ i pozostałe osoby fizyczne biorące udział w nagankach, w polowaniach oraz różnych 

pracach lub czynnościach związanych z łowiectwem w ramach działalności statutowej PZŁ oraz osoby, które 

zakończyły staż i oczekują na egzamin lub na przyjęcie do PZŁ.  

 

GRUPA 2 – stażyści biorący udział w nagankach, w polowaniach oraz różnych pracach lub czynnościach związanych 

z łowiectwem w ramach działalności statutowej PZŁ, którzy przystąpili do ubezpieczenia z datą rozpoczęcia stażu. 

 

CZAS OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (OGRANICZONY +DROGA): 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków, jakim może ulec 

Ubezpieczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podczas wykonywania czynności związanych z gospodarką 

łowiecką oraz statutową działalnością PZŁ i jego jednostek organizacyjnych opisanych poniżej: 

a) indywidualnych i zbiorowych polowań i odłowów, odbywających się w miejscach i czasie dozwolonym - zgodnie z 

przepisami prawa, 

b) wykonywania czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz czynności zleconych przez władze lub organy PZŁ lub 

zarząd koła łowieckiego związanych z udziałem w imprezach, zawodach oraz szkoleniach oraz wykonywanie zadań 

zleconych na podstawie ustaw:  

• Ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572, 2375.), 

• Ustawa z  dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375), 

• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Zwierząt 

(Dz.U.2020.1421 tj. z dnia 2020.08.20), 

c) zebrań i odpraw związanych z czynnościami łowieckimi, 

d) drogi z miejsca zamieszkania do obwodów łowieckich i w drodze powrotnej z tych miejsc do miejsca zamieszkania 

pod warunkiem, że droga do obwodu łowieckiego odbywała się w celach, o których mowa w lit.  a, b, c, 

e) drogi z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności zleconych przez władze lub organy PZŁ bądź kół 

łowieckich, związanych z pełnieniem czynności statutowych i w drodze powrotnej z tych miejsc do miejsca 

zamieszkania, 

f) udziałem w zawodach łowieckich. 

 

BRAK OGRANICZENIA WIEKOWEGO UBEZPIECZONEGO. 

 

ZAKRES TERYTORIALNY: teren Rzeczypospolitej Polskiej, tereny przygraniczne.  

 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:  

Następstwa wypadku ubezpieczeniowego, tj. nieszczęśliwego wypadku w tym wynikającym z udziału w 

polowaniach na zwierzęta z użyciem broni palnej, zawału serca, udaru -jakim może ulec Ubezpieczony na terenie 

RP, podczas wykonywania czynności związanych z gospodarką łowiecką oraz statutową działalnością PZŁ i jego 

jednostek organizacyjnych. 

 

 

 

 

 

 



ZAKRES UBEZPIECZENIA:  

Lp. Zakres ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia/limity 

odpowiedzialności 

1. 

 

Trwały uszczerbek na zdrowiu  

(w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego 

uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak niż 100 % tej sumy 

ubezpieczenia).  
 

80 000 zł 

2. 
 

Śmierć 
 

80 000 zł 

3. 

 

Dieta szpitalna  

(wypłacana za każdy dzień hospitalizacji pod warunkiem, że pobyt trwa 

nieprzerwanie dłużej niż 1 dzień i max. 180 dni w okresie ubezpieczenia).  
 

120 zł/dzień pobytu w szpitalu 

4. 

 

Zwrot kosztów leczenia boreliozy  

(pod warunkiem, że do zachorowania doszło w okresie trwania umowy 

ubezpieczenia, pierwsze objawy wystąpiły w okresie odpowiedzialności 

PZU , a zachorowanie zostało zdiagnozowane w trakcie udzielania 

ochrony ubezpieczeniowej przez PZU  a konieczność poniesienia kosztów 

leczenia boreliozy powstała nie później 

niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia diagnozy).  
 

22 500 zł 

5. 

 

Całkowita niezdolność do pracy w wykonywanym zawodzie 

Ubezpieczonego   

(utrata zdolności do wykonywania pracy w wykonywanym zawodzie 

powstała w następstwie wypadku ubezpieczeniowego, zaistniałego w 

okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej i orzeczona w okresie nie 

później niż 24 m-ce od dnia zajścia wypadku).  
 

150 000 zł 

6. 

 

Leczenie uciążliwe  

(następstwa wypadków ubezpieczeniowych, w wyniku których nie 

powstał trwały uszczerbek na zdrowiu (0% trwałego uszczerbku) i które 

wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej) 
  

800 zł 

7. 

 

Zwrot kosztów operacji plastycznych  

(zwrot kosztów operacji plastycznej pod warunkiem, że  została zalecona 

przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia następstw 

nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej oraz koszty operacji plastycznej zostały poniesione w 

okresie nie dłuższym niż jeden rok od daty nieszczęśliwego wypadku) 
 

20 000 zł 

8. 

 

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych 

i środków pomocniczych 
 

10 000 zł 

9. 

 

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób 

niepełnosprawnych na terytorium RP 
 

10 000 zł 

10. 

 

Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu wypłacana pod warunkiem, że 

pobyt w szpitalu trwał minimum 5 dni. Wypłata za max. 10 dni.  
50 zł/dzień rekonwalescencji 

  

 

 

 

 

 



DEFINICJE: 

 

UDAR – nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenia czynności mózgu, prowadzące do trwałych ubytków 

neurologicznych, wywołany wyłącznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako zamknięcie światła lub 

przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobą 

mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi. 

 

TEREN PRZYGRANICZNY - zakres terytorialny obejmuje teren RP oraz państw znajdujących się w polskiej strefie 

przygranicznej rozumianej jako strefę, która nie sięga dalej niż 2 kilometrów od granicy. 

 

SKŁADKA: 23 zł od osoby. 

 

ZŁOSZENIE SZKODY: poszkodowany wypełnia druk zgłoszenia szkody, PZŁ potwierdza okoliczności zdarzenia oraz 

fakt, że poszkodowany objęty był ochroną ubezpieczeniową na dzień zdarzenia - zgodnie z opisem grup 

ubezpieczonych i przedmiotem niniejszego ubezpieczenia. 

 

       


