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UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW PZŁ  

(OC MYŚLIWYCH) 

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM   

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA ZAREJESTROWANA W POLSCE  

PRODUKT: OC OGÓLNA 

 

PEŁNE INFORMACJE PODAWANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY I INFORMACJE UMOWNE PODANE SĄ W DOKUMENCIE UBEZPIECZENIA  ORAZ W 

OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNEJ UCHWALONYCH UCHWAŁĄ ZARZĄDU 

POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ  NR UZ/333/2020 Z DNIA 1 GRUDNIA 2020 R. ZARZĄDU POWSZECHNEGO 

ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ 

JAKIEGO RODZAJU JEST TO UBEZPIECZENIE? 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNEJ NALEŻY DO DZIAŁU II, GRUPA 13 ZAŁĄCZNIKA DO „USTAWY O DZIAŁALNOŚCI  

UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ”. 

 

 

UBEZPIECZAJĄCY 

 

UBEZPIECZENI 

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD GŁÓWNY 

00-029 WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 35 

REGON: 000742279 

NIP: 526-030-04-63 

1. CZŁONKOWIE PZŁ – OSOBY FIZYCZNE MAJĄCE STATUS 

MYŚLIWYCH  

2. POZOSTAŁE OSOBY FIZYCZNE (W TYM ZAPROSZENI GOŚCIE, 

STAŻYŚCI ORAZ OSOBY FIZYCZNE  ODBYWAJĄCE KURS 

KANDYDACKI ) BIORĄCE UDZIAŁ W NAGANKACH, W 

POLOWANIACH ORAZ RÓŻNYCH CZYNNOŚCIACH, DZIAŁANIACH I 

PRACACH ZWIĄZANYCH Z ŁOWIECTWEM W RAMACH 

DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PZŁ 

3. STAŻYŚCI  

4. OSOBY FIZYCZNE, W TRAKCIE KURSU KANDYDACKIEGO, KTÓRE 

ZAKOŃCZYŁY STAŻ I OCZEKUJĄ NA EGZAMIN  

 

OKRES UBEZPIECZENIA:   

od 01.01.2023 r. do  31.12.2023 r.  

 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA: 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem z tytułu prowadz enia działalności oraz 

posiadanego/używanego mienia w związku z wykonywaniem czynności związanych z gospodarką łowiecką i/lub polowaniami na 

podstawie przepisów prawa w tym wymienionych ustaw: 

•        Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1173, 2185.); 

•            Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  Dz. U. z 2022 r. 

poz. 572, 2375.  

•              Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych  zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1421, z 2022 r. poz. 1570. ); 

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

w tym: 

- udziałem w polowaniach, nagankach, odłowach, 

- czynnościami wykonywanymi z zakresu gospodarki łowieckiej, 

- udziałem w imprezach okolicznościowych związanych z łowiectwem, 

- używaniem myśliwskiej broni palnej oraz psów myśliwskich oraz ptaków łowczych 

 obejmująca szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność 

deliktowa) w postaci: 

- szkód rzeczowych (rozumianych, jako utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także  utracone korzyści poszkodowanego, 

które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie 

rzeczy), 



- szkód osobowych (rozumianych, jako śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone korzyści 

poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowi a), które obejmują zarówno 

szkody rzeczywiste (damnum emergens), jak i utracone korzyści (lucrum cessans) będące ich następstwem. 

 

ZAKRES TERYTORIALNY: 

Terytorium RP,  za wyjątkiem: 

-Szkód wyrządzonych przez pracowników podczas delegacji służbowych: Cały Świat  

-Szkód wyrządzonych uczestnikom polowania w pasie  przygranicznym w związku z odbywającym  się polowaniem organizowanym 

na terenie RP: nie dalej niż  2 kilometry od granicy RP, z zastrzeżeniem, że przekroczenie granicy odbywa się w sposób legalny. 

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy 

się konflikt zbrojny. 

 

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ PODLIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych postanowień OWU (w tym wyłączeń określonych w § 10 i § 11 OWU) PZU S.A. 

potwierdza, iż zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje ochroną m.in.:  

LP ZAKRES LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Na jeden i wszystkie wypadki  

1 odpowiedzialność cywilna członków PZŁ (osób fizycznych), stażystów, osób 

biorących udział w nagance, przy obsłudze polowań i czynnościach wy konywanych 

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  

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

2 odpowiedzialność cywilna zaproszonych gości oraz rodzin osób Ubezpieczonych,  w 

związku z ich udziałem w polowaniach oraz imprezach okolicznościowych 

związanych z łowiectwem 

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

3 odpowiedzialność cywilna członków PZŁ (osób fizycznych) z tytułu posiadania 

przez nich myśliwskiej broni palnej i psów, ptaków łowczych  

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

4 odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzona osobom trzecim  w wyniku szkód 

powstałych na skutek oddanego strzału powodującego rykoszet lub działanie 

rykoszetującego pocisku 

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

5 szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Do wysokości sumy gwarancyjnej 

6 odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim, polegające na 

postrzeleniu lub zastrzeleniu psów użytych do polowania 

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

7 szkody powstałe z kontraktów (umów) zawartych przed zawarciem wnioskowanej 

umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce 

w okresie ubezpieczenia, 

 

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

8 odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców, gdy 

ubezpieczony ponosi za nich odpowiedzialność jak za działania własne, z  

zachowaniem prawa do regresu do podwykonawcy, 

 

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

9 ubezpieczeniem objęte są także szkody powstałe po wydaniu powierzonego 

mienia, jeżeli są następstwem wadliwie wykonanej usługi przez ubezpieczonego, 

pod warunkiem, że wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce w okresie 

ubezpieczenia 

 

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

10 szkody wynikające z działania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i 

centralnego ogrzewania, o ile można przypisać odpowiedzialność cywilną za 

szkodę Ubezpieczonemu, 

 

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

11 szkody powstałe z tytułu przepięć, o ile można przypisać odpowiedzialność cywilną 

za szkodę Ubezpieczonemu 

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

12 szkody z tytułu przeniesienia ognia, o ile można przypisać odpowiedzialność 

cywilną za szkodę Ubezpieczonemu, 

 

Do wysokości sumy gwarancyjnej 



13 szkody spowodowane  przez pojazdy wolnobieżne nie podlegające obowiązkowe 

ubezpieczeniu posiadacza pojazdów mechanicznych, 

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

14 szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach (kablach, rurach, rurociągach lub 

innych instalacjach) lub urządzeniach powstałe o ile można przypisać 

odpowiedzialność cywilną za szkodę Ubezpieczonemu,  

 

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

15 szkody wyrządzone podwykonawcom (w świetle OWU podwykonawca, który nie 

jest Ubezpieczonym jest traktowany jako osoba trzecia),  

 

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

16 szkody wyrządzone najemcom (w świetle OWU najemca, który nie jest 

Ubezpieczonym jest traktowany jako osoba trzecia) 

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

17 szkody powstałe podczas lub wskutek załadunku lub rozładunku  

 

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

18 szkody wyrządzone przez ubezpieczonego podczas zagranicznych delegacji 

służbowych, na warunkach określonych w § 9 OWU 

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

19 szkody związane z uczestnictwem w targach, wystawach, konferencjach i 

wydarzeniach o podobnym charakterze, o ile można przypisać odpowiedzialność 

cywilną za szkodę Ubezpieczonemu, 

 

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

20 szkody powstałe w pojazdach mechanicznych pracowników ubezpieczonego z 

wyłączeniem szkód kradzieżowych pojazdu i jego wyposażenia oraz rzeczy 

pozostawionych w pojeździe i z zastrzeżeniem, że nie są to pojazdy przyjmowane 

na przechowanie  

Ponadto uprzejmie informujemy, iż odszkodowanie PZU SA obejmuje, obok 

należności głównej, także zasądzone odsetki oraz koszty postępowania zasądzone 

na rzecz powoda, zgodnie z § 13 OWU. 

 

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

21 klauzula PZU SA nr 12  

OC za szkody wyrządzone ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego  

  

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

22 klauzula PZU SA nr 6  

OC z tytułu przedostania się niebezp iecznych substancji do powietrza, wody lub 

gruntu  

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

23 klauzula PZU SA nr 66 

OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych  

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

24 klauzula PZU SA 29  

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną o koszty 

wynagrodzenia ekspertów oraz o koszty obrony w związku ze zgłoszonymi 

roszczeniami odszkodowawczymi 

5 000,00 PLN 

25 koszty zabezpieczenie sądowego 50 000,00 PLN 

26 koszty stawiennictwa w sądzie 50 000,00 PLN 

27 koszty udziału w postępowaniu w charakterze świadka 600,00 PLN 

28 odmiennie niż stanowi OWU Par. 10, Ust. 1, Pkt. 3 PZU odpowiada za szkody 

wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonego będącego osobą fizyczną 

 

Do wysokości sumy gwarancyjnej 

 

WARUNKI DODATKOWE / ODMIENNE DO OWU 

1/ W przypadku, gdy szkoda OC za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzec im podczas polowań angażuje 

odpowiedzialność członka PZŁ (osoby fizycznej) pierwszeństwo w likwidacji szkody ma jego polisa ubezpieczenia OC. 

 

2/ Na potrzeby niniejszej ofert/polisy skreśla się par. 10 ust. 1 pkt. 23 w treści: „powstałe w związku z działalnością kół łowieckich” 

 

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 m.in.: 



1) w uprawach i płodach rolnych, wyrządzone  podczas wykonywania polowania przez członków PZŁ (osoby fizyczne) 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 . Ponadto wyłączenie nie ma 

zastosowania do szkód wyrządzonych przez kandydatów na członków PZŁ, którzy nie posiadają pozwolenia na broń myśliwską, 

jednak użytkują ją w trakcie szkolenia i egzaminu pod nadzorem instruktora na strzelnicy.  

4) wyrządzone umyślnie, przy czym świadomość wprowadzenia do obrotu wadliwego produktu lub wadliwości wykonanej pracy albo 

usługi uważa się za równoznaczną z winą umyślną; 

5) jeżeli ubezpieczony lub osoby, którymi się posługuje, nie posiadały  wymaganych przepisami prawa odpowiednich uprawnień  do 

wykonywania określonego rodzaju działalności (czynności), chyba, że brak uprawnień nie miał wpływu na powstanie szkody, przy 

czym wyłączenie to nie dotyczy osób odbywających staż lub praktyczną naukę zawodu; 

6) powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wojennego,  stanu wyjątkowego, rewolucji, konfiskat, aktów terroryzmu, 

niepokojów społecznych, strajków, zamieszek lub rozruchów, 

7) będące następstwem choroby zawodowej; 

8) powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni  laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola 

magnetycznego lub elektromagnetycznego lub skażenia radioaktywnego; 

9) powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, wody, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia  lub 

działania hałasu; 

10) powstałe wskutek zapadnięcia się lub osiadania terenu (również  budowli na nim wzniesionej) lub innego rodzaju przemieszczeń 

gruntu; 

11) powstałe wskutek oddziaływania azbestu, formaldehydu, prionów lub dioksyn lub ich zawartości w produktach wprowadzonych  

do obrotu przez ubezpieczonego lub użytych przez niego w celu wykonania usługi; 

12) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży gotówki, bonów towarowych, substytutów pieniądza, papierów  

wartościowych; 

13) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży dzieł sztuki, biżuterii, przedmiotów z metali lub kamieni 

szlachetnych, nośników danych, zbiorów o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym lub rzeczy ruchomych o charakterze 

zabytkowym lub unikatowym; 

14) związane z naruszeniem praw własności intelektualnej; 

15) wyrządzone w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych 

lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;  

16) wynikłe z umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej  w stosunku do zakresu wynikającego z przepisów prawa 

właściwego dla zobowiązania, z którego wynika odpowiedzialność ubezpieczonego; 

17) wynikłe z braku określonych w umowie właściwości estetycznych przedmiotu umowy lub z zastosowania elementów o 

właściwościach niezgodnych z umową; 

18) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy, braku reklamowanych właściwości; 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych,  grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, 

odszkodowań o charakterze karnym (exemplary damages, punitive damages), do zapłacenia których jest zobowiązany 

ubezpieczony. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń:  

1) o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania oraz związanych z wykonaniem zastępczym; z tytułu odstąpienia od umowy, 

roszczeń o zwrot kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umowy; 

3) wynikających z rękojmi, gwarancji lub z przepisów o prawach  konsumenta oraz szkód, które mogłyby być zaspokojone na 

podstawie tych przepisów, z zastrzeżeniem postanowień klauzul nr 19, 20, 21 określonych w załączniku nr 1 do OWU, o ile zakres 

ochrony ubezpieczeniowej został rozszerzony o te klauzule; 

4) dotyczących naruszenia dóbr osobistych innych niż życ ie i zdrowie człowieka. 

 

SUMA GWARANCYJNA: 700.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód na osobie i na mieniu  

 

FRANSZYZA REDUKCYJNA: 

- dla szkód osobowych i pozostałych szkód rzeczowych: zniesiona, z zastrzeżeniem franszyz redukcyjnych dla:  

- OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu (klauzula nr 6): 1 000 zł 

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA: 

Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ustalone uchwałą 

Zarządu PZU SA nr UZ/333/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. 

 

SKŁADKA:  

20,00 zł od Ubezpieczonego 



10,00 zł za Ubezpieczonego na czas trwania kursu kandydackiego  

 

OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 

− ma obowiązek jeśli wyrządzi szkodę osobie trzeciej zgłosić ją niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od powstania szkody  

lub uzyskaniu informacji o wyrządzeniu szkody; 

− ma obowiązek podjęcia działań, które mogą zapobiec powstaniu szkody lub zmniejszyć jej rozmiary;  

− w przypadku wystąpienia przez poszkodowanego z roszczeniem na drogę sądową ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania pozwu powiadomić o tym PZU. 

 

OPŁATA SKŁADKI 

Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach.  

Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia. 

 

POCZĄTEK I KONIEC OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

Ochrona ubezpieczeniowa, trwa: 

− od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada w pierwszym dniu okresu 

ubezpieczenia lub później. Jeśli 

ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty w terminie możemy wypowiedzieć umowę; 

− od daty zapisanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada przed pierwszym dniem okresu 

ubezpieczenia – nie wcześniej 

niż następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki 

lub jej raty do 30 dnia od początku okresu ubezpieczenia, rozwiążemy umowę z tym dniem. 

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in: 

− z końcem okresu ubezpieczenia, albo 

− w dniu, w którym suma ubezpieczenia się wyczerpie wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań; 

− w dniu, w którym ubezpieczający otrzyma pisemne wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym; 

− po 7 dniach od otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki – pod warunkiem, że w wezwaniu 

poinformowaliśmy go, że ochrona 

wygaśnie, jeśli ubezpieczający nie zapłaci w tym czasie; 

− z dniem zbycia przez ubezpieczonego mienia, w związku z posiadaniem którego zawarto umowę ubezpieczenia. 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

Ubezpieczający może rozwiązać umowę m.in. poprzez odstąpienie od  niej, w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy: 

− w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem; 

− w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą. 

 

 

 


