
Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule 
dodatkowe  i  inne  postanowienia  szczególne  preferowane  dla  poszczególnych  rodzajów 
ubezpieczeń – zadanie I

A. Postanowienia ogólne

1. Określone  w  załącznikach  do  niniejszej  specyfikacji  sumy  ubezpieczenia/gwarancyjne  i 
limity bądź podlimity odszkodowawcze w zakresie obligatoryjnym oraz zaakceptowane przez 
wykonawcę  w  zakresie  fakultatywnym,  obowiązują  w  każdym  12-miesięcznym  okresie 
ubezpieczenia,  a także w pełnej wysokości  w umowach zawieranych na okres krótszy od 
pełnego roku, z zastrzeżeniem możliwych zmian w czasie ilości i/lub wartości przedmiotu 
ubezpieczenia w dobrowolnych ubezpieczeniach mienia systemem sum stałych oraz ilości 
ubezpieczonych osób.

2. Wprowadzenie dla poszczególnych ryzyk lub rozszerzeń zakresu ubezpieczenia limitów bądź 
podlimitów odszkodowawczych  innych albo dodatkowych  niż  określone  w załącznikach  
do niniejszej specyfikacji jest niedopuszczalne.

B. Wykaz jednostek Gminy Swarzędz

1. Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz
EKD/PKD: 7511 Z
Regon: 000527262
NIP: 777-18-06-897
Liczba pracowników: 129
Opis prowadzonej działalności: administracja samorządowa
Lokalizacje: Ul. Rynek 1,  ul.  Kilińskiego 6, ul.  Piaski 7,  ul. Poznańska 25 Swarzędz, 
Łowęcin, ul. Kórnicka 241, Zalasewo

2. Biblioteka Publiczna
Os. Czwartaków 1
62-020 Swarzędz
EKD/PKD: 9101A
Regon: 000979685
NIP: 777-26-47-403
Liczba pracowników:16, w tym nauczycieli: -
Ilość uczniów/podopiecznych:-
Opis prowadzonej działalności: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona 
i  udostępnianie  użytkownikom materiałów bibliotecznych,  okazjonalnie  organizowanie 
imprez czytelniczych i spotkań.
Lokalizacje: Siedziba:  Os.  Czwartaków  1,  62-020  Swarzędz,  Filie:  1.  ul. 
Kościuszkowców  6,  Swarzędz,  2.  ul.  Tortunia  5a,  Swarzędz,  3.  ul.  Kórnicka  220, 
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Zalasewo, 4. ul. Akacjowa 14, Uzarzewo, 5. ul. Szkolna 3, Paczkowo, 6. ul. Dworcowa 2, 
Kobylnica

3. Gimnazjum im. M.Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7
62-020 Swarzędz
EKD/PKD: 8531A
Regon: 639617250
NIP: 777-23-90-803
Liczba pracowników: 65, w tym nauczycieli: 49
Ilość uczniów/podopiecznych: -
Opis  prowadzonej  działalności:  działalność  edukacyjna,  zajęcia  pozalekcyjne, 
organizowanie imprez szkolnych
Lokalizacje: ul. Planetarna 7, 62-020 Swarzędz

4. Gimnazjum Nr 2
ul. Polna 21
62-020 Swarzędz
EKD/PKD: 8531A
Regon: 639617272
NIP: 777-23-89-970
Liczba pracowników: 81, w tym nauczycieli: 63
Ilość uczniów/podopiecznych: -
Opis prowadzonej działalności: działalność dydaktyczno – wychowawcza
Lokalizacje: ul. Polna 21, 62-020 Swarzędz

5. Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Noblistów
Os. Czwartaków 1
62-020 Swarzędz
EKD/PKD: 8031A
Regon: 639610991
NIP: 777-23-83-097
Liczba pracowników: 70, w tym nauczycieli: 46
Ilość uczniów/podopiecznych: -
Opis prowadzonej działalności: administracja samorządowa
Lokalizacje: Os. Czwartaków 1, 62-020 Swarzędz

6. Ośrodek Kultury
ul. Piaski 4
62-020 Swarzędz
EKD/PKD: 9004Z, 9231F
Regon: 000753870
NIP: 777-17-93-255
Liczba pracowników:9, w tym nauczycieli: -
Ilość uczniów/podopiecznych: -
Opis prowadzonej działalności: kółka zainteresowań, sekcje, organizacja imprez
Lokalizacje: ul. Piaski 4, 62-020 Swarzędz

7. Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz
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62-020 Swarzędz
EKD/PKD: 8532C
Regon: 631000187
NIP: 777-14-01-574
Liczba pracowników: 69, w tym nauczycieli: -
Ilość uczniów/podopiecznych:-
Opis prowadzonej działalności: opieka społeczna
Lokalizacje:  ul.  Poznańska  25,  ul.  Działkowa  61A,  os.  Czwartaków  9  (świetlica 
terapeutyczna „Nasza Dziupla”), ul. Piaski 4 (Miejsko – Gminny Ośrodek Wsparcia), 62-
020 Swarzędz

8. Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Kosynierów 1
62-020 Swarzędz
EKD/PKD: 8551Z
Regon: 300962712
NIP: 777-26-60-800
Liczba pracowników: 65, w tym nauczycieli:-
Ilość uczniów/podopiecznych:-
Opis prowadzonej działalności: działalność sportowo - rekreacyjna
Lokalizacje: ul. Kosynierów 1, ul. Św. Marcin 1, 62-020 Swarzędz

9. Przedszkole Nr 1
ul. Zamkowa 26
62-020 Swarzędz
EKD/PKD: b/d
Regon: 632049451
NIP: 777-18-86-287
Liczba pracowników: 20, w tym nauczycieli: 9
Ilość uczniów/podopiecznych:-
Opis prowadzonej działalności: opiekuńczo- wychowawcza-dydaktyczna
Lokalizacje: ul. Zamkowa 26, 62-020 Swarzędz

10. Przedszkole Nr 2
Os. Czwartaków 8
62-020 Swarzędz
EKD/PKD: 8010A
Regon: 632049400
NIP: 777-17-90-920
Liczba pracowników: 24, w tym nauczycieli: 12
Ilość uczniów/podopiecznych: -
Opis prowadzonej działalności: działalność, opiekuńczo - wychowawcza
Lokalizacje: Os. Czwartaków 8, 62-020 Swarzędz

11. Przedszkole Nr 3
ul. Kórnicka 21, 62-020 Swarzędz
62-020 Swarzędz
EKD/PKD: 8010A
Regon: 632049362
NIP: 777-18-21-715
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Liczba pracowników: 17, w tym nauczycieli: b/d
Ilość uczniów/podopiecznych:
Opis prowadzonej działalności: administracja samorządowa
Lokalizacje: ul. Kórnicka 21, 62-020 Swarzędz

12. Przedszkole Nr 4 „Bajkowy Świat”
Os. Mielżyńskiego 19
62-020 Swarzędz
EKD/PKD: 853212
Regon: 639798724
NIP: 777-25-16-285
Liczba pracowników: 33, w tym nauczycieli: 14
Ilość uczniów/podopiecznych:175
Opis prowadzonej działalności: przedszkole
Lokalizacje: Os. Mielżyńskiego 19, 62-020 Swarzędz, Filia Os. Raczyńskiego 19, 62-020 
Swarzędz

13. Przedszkole Nr 5 „Zielona Półnutka”
Os. Kościuszkowców 2
62-020 Swarzędz
EKD/PKD: 8010A
Regon: 632049385
NIP: 777-18-98-238
Liczba pracowników: 45, w tym nauczycieli: 23
Ilość uczniów/podopiecznych: -
Opis prowadzonej działalności: opiekuńczo - wychowawcza
Lokalizacje: Os. Kościuszkowców 2, 62-020 Swarzędz

14. Przedszkole w Kobylnicy
ul. Poznańska 55
62-006 Kobylnica
EKD/PKD: 8510Z
Regon: 632049422
NIP: 777-21-49-527
Liczba pracowników: 11, w tym nauczycieli: 5
Ilość uczniów/podopiecznych: -
Opis  prowadzonej  działalności:  wychowanie  przedszkolne,  działalność  pedagogiczna  i 
opiekuńcza
Lokalizacje: ul. Poznańska 55, 62-006 Kobylnica

15. Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 13
62-020 Swarzędz
EKD/PKD: 4120Z
Regon: 630776997
NIP: 777-17-40-193
Liczba pracowników: b/d, w tym nauczycieli: -
Ilość uczniów/podopiecznych: -
Opis prowadzonej działalności: zarządzanie nieruchomościami
Lokalizacje: Zgodnie z wykazem
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16. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Sarenka”
ul. Poznańska 50
62-006 Kobylnica
EKD/PKD: 5520Z
Regon: 000940625
NIP: 7772451054
Liczba pracowników: 3, w tym nauczycieli: 1
Ilość uczniów/podopiecznych: -
Opis  prowadzonej  działalności:  zapewnienie  młodzieży  szkolnej  taniego  noclegu, 
upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki
Lokalizacje: ul. Poznańska 50, 62-006 Kobylnica

17. Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Zamkowa 20
62-020 Swarzędz
EKD/PKD: 8010B3
Regon: 0012255924
NIP: 777-18-97-931
Liczba pracowników: 65, w tym nauczycieli: 49
Ilość uczniów/podopiecznych: 545
Opis prowadzonej działalności: -
Lokalizacje: ul. Zamkowa 20, 62-020 Swarzędz

18. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy
Os. Kościuszkowców 4
62-020 Swarzędz
EKD/PKD: 8520Z
Regon: 001392090
NIP: 777-227-48-30
Liczba pracowników: 109, w tym nauczycieli; 82
Ilość uczniów/podopiecznych: -
Opis  prowadzonej  działalności:  wynajem sali  gimn.  na zajęcia  sportowe oraz  klas  na 
zajęcia z języków obcych
Lokalizacje: Os. Kościuszkowców 4, 62-020 Swarzędz

19. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Adama Wodziczki
Os. Mielżyńskiego 3A
62-020 Swarzędz
EKD/PKD: b/d
Regon: 630151866
NIP: 777-18-04-929
Liczba pracowników: 117, w tym nauczycieli: b/d
Ilość uczniów/podopiecznych: -
Opis prowadzonej działalności: szkoła podstawowa
Lokalizacje: Os. Mielżyńskiego 3A, 62-020 Swarzędz

20. Szkoła Podstawowa w Kobylnicy
ul. Poznańska 50
62-006 Kobylnica
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EKD/PKD: 8010B
Regon: 001225623
NIP: 777-18-05-001
Liczba pracowników: 41, w tym nauczycieli: 33
Ilość uczniów/podopiecznych: -
Opis prowadzonej działalności: -
Lokalizacje: ul. Poznańska 50, 62-006 Kobylnica

21. Szkoła Podstawowa w Wierzonce
ul. Karłowicka 3, 62-006 Kobylnica
62-020 Swarzędz
EKD/PKD: 8010A
Regon: 00122564600000
NIP: 777-180-49-58
Liczba pracowników: , w tym nauczycieli
Ilość uczniów/podopiecznych:
Opis prowadzonej działalności: administracja samorządowa
Lokalizacje: ul. Karłowicka 3, 62-006 Kobylnica

22. Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 2
62-020 Swarzędz
EKD/PKD: 9002Z
Regon: 632025580
NIP: 777-00-21-183
Liczba pracowników: 67, w tym nauczycieli: -
Ilość uczniów/podopiecznych: -
Opis prowadzonej działalności: 
-  prowadzenie  składowiska  odpadów  komunalnych,  (zbieranie,  przetwarzanie  i 
unieszkodliwianie odpadów),
-   usługi pogrzebowe, 
-  oczyszczanie miasta i gminy Swarzędz (zamiatanie placów i chodników, odśnieżanie, 
zbiórka surowców wtórnych, wywóz nieczystości płynnych i wypompowywanie wody z 
obiektów),
- pielęgnacja zieleni (koszenie, grabienie, przycinanie żywopłotów), 
- utrzymywanie terenów sportowych tj. boisk, placów zabaw ,
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie  wody na terenie gminy,
- równanie i utwardzanie dróg.
Lokalizacje: zgodnie z wykazem

23. Zespół Szkół w Paczkowie
ul. Dworska 1
62-021 Paczkowo
EKD/PKD: 8010C
Regon: 634596134
NIP: 777-27-82-785
Liczba pracowników: 49, w tym nauczycieli: 30
Ilość uczniów/podopiecznych:-
Opis prowadzonej działalności: szkoła
Lokalizacje: ul. Dworska 1, ul. Szkolna 14, ul. Szkolna 16, 62-021 Paczkowo
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24. Żłobek Miejski „Maciuś”
Os. Czwartaków 9
62-020 Swarzędz
EKD/PKD: 8532A
Regon: 630385328
NIP: 777-14-07-542
Liczba pracowników: 25, w tym nauczycieli: -
Ilość uczniów/podopiecznych: -
Opis  prowadzonej  działalności:  odpłatne  udzielanie  świadczeń  związanych  z 
zapewnieniem opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku od 3 m-cy do 3 lat.
Lokalizacje: Os. Czwartaków 9, 62-020 Swarzędz

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Swarzędz:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy (36 członków drużyny OSP oraz 4 członków 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej)
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu (20 członków drużyny OSP oraz 7 członków 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej)
Łączna ilość strażaków we wszystkich drużynach OSP: 95, w tym 62 strażaków faktycznie 
biorących udział w akcjach ratowniczych.

C. Warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne 
preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

1.Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zakresy łącznie: 
P – podstawowy – pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, zniszczenie 
lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z 
zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia,

PŻ – pozostałe żywioły – huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg i lód (w tym zalanie wskutek 
gwałtownego topnienia śniegu lub lodu), lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie 
pojazdu w ubezpieczony przedmiot, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków 
lub  budowli  –  rozumiany  jako  szkody  spowodowane  przez  przewrócenie  się  na  przedmiot 
ubezpieczenia rosnących drzew, ich fragmentów lub nie będących we władaniu ubezpieczającego 
budynków, budowli lub ich części lub elementów, skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego 
mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, 

PO – powódź – szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody 
w korytach wód płynących bądź stojących, np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych,

WK – szkody wodno – kanalizacyjne – szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody 
lub innych cieczy,  jeżeli  przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary,  płynów  lub 
substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania 
i/lub innych instalacji, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem 
(również wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych 
z  ich  naprawą  i  rozmrożeniem),  cofnięcie  się  wody  lub  ścieków  z  publicznych  urządzeń 
kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie 
otwartych kranów i innych zaworów;
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PE –  przepięcia  –  szkody  spowodowane  działaniem  prądu  elektrycznego,  w  tym  również 
powstałe  w  czasie  wyładowań  atmosferycznych  na  skutek  przepięcia  lub  wzbudzania  się 
niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników;
Limit  odszkodowawczy  na  ryzyko  przepięcia:  20%  sumy  ubezpieczenia  maszyn,  urządzeń  
i  wyposażenia  we  wszystkich  jednostkach  organizacyjnych  łącznie,  na  każdą  jednostkę  i  na 
wszystkie jednostki organizacyjne. System pierwszego ryzyka.

2.Przedmiot ubezpieczenia:
a) Łączne sumy ubezpieczenia:

Lp. Rodzaj mienia  Suma ubezpieczenia 
1A Budynki użyteczności publicznej 136 675 042,60 zł
1B Budynki mieszkalne 47 498 005,00 zł
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty 2 537 186,75 zł
2 Budowle 32 219 947,61 zł
3 Wyposażenie, urządzenia 10 110 303,21 zł
4 Zbiory biblioteczne 4 188 253,52 zł
5 Środki transportowe 153 833,00 zł
6 Mienie pracownicze 574 500,00 zł
7 Środki obrotowe 200 000,00 zł
8 Nakłady adaptacyjne 250 000,00 zł
9 Mienie osób trzecich 100 000,00 zł
10 Gotówka w schowkach 50 000,00 zł

b) Sumy ubezpieczenia w poszczególnych jednostkach:
1 Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

L.p. Przedmiot ubezpieczenia  Suma ubezpieczenia 
1A Budynki użyteczności publicznej          11 481 645,39 zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty               608 240,00 zł 
2 Budowle               197 088,53 zł 
3 Wyposażenie, urządzenia               415 000,00 zł 
4 Zbiory biblioteczne                            -   zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                64 500,00 zł 
2 Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej                            -   zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                            -   zł 
2 Budowle                            -   zł 
3 Wyposażenie, urządzenia               163 256,93 zł 
4 Zbiory biblioteczne            3 862 425,00 zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                  8 000,00 zł 
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3 Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej          10 952 000,00 zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                            -   zł 
2 Budowle            1 507 224,62 zł 
3 Wyposażenie, urządzenia               979 891,42 zł 
4 Zbiory biblioteczne                39 300,53 zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                32 500,00 zł 
4 Gimnazjum Nr 2 im. Królowj Jadwigi w Swarzędzu

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej            7 133 975,00 zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                            -   zł 
2 Budowle               896 083,08 zł 
3 Wyposażenie, urządzenia               658 201,16 zł 
4 Zbiory biblioteczne                25 103,41 zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                40 500,00 zł 
5 Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej          20 091 060,00 zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                            -   zł 
2 Budowle               540 152,00 zł 
3 Wyposażenie, urządzenia               227 750,00 zł 
4 Zbiory biblioteczne                54 332,00 zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                35 000,00 zł 
6 Ośrodek Kultury w Swarzędzu

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej                            -   zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                            -   zł 
2 Budowle                            -   zł 
3 Wyposażenie, urządzenia                26 568,10 zł 
4 Zbiory biblioteczne                            -   zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                  4 500,00 zł 
7 Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej            5 321 664,21 zł 
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1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                            -   zł 
2 Budowle                11 605,00 zł 
3 Wyposażenie, urządzenia               410 649,00 zł 
4 Zbiory biblioteczne                            -   zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                34 500,00 zł 
8 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej          19 974 229,00 zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                65 658,00 zł 
2 Budowle            3 542 625,00 zł 
3 Wyposażenie, urządzenia            2 133 600,00 zł 
4 Zbiory biblioteczne                            -   zł 
5 Środki transportowe               129 900,00 zł 
6 Mienie pracownicze                32 500,00 zł 
9 Przedszkole Nr 1 "Żołędziowe Skrzaty" w Swarzędzu

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej            1 249 160,00 zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                            -   zł 
2 Budowle                            -   zł 
3 Wyposażenie, urządzenia               153 852,59 zł 
4 Zbiory biblioteczne                  5 325,63 zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                10 000,00 zł 
10 Przedszkole Nr 2 "Miś Uszatek" w Swarzędzu

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej            1 850 420,00 zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                            -   zł 
2 Budowle                            -   zł 
3 Wyposażenie, urządzenia               207 225,87 zł 
4 Zbiory biblioteczne                     835,63 zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                12 000,00 zł 
11 Przedszkole Nr 3 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej               455 400,00 zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                            -   zł 
2 Budowle                            -   zł 

Strona 10 z 78



3 Wyposażenie, urządzenia                80 249,41 zł 
4 Zbiory biblioteczne                  1 193,80 zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                  8 500,00 zł 
12 Przedszkole Nr 4 „Bajkowy Świat”

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej            2 528 290,00 zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                            -   zł 
2 Budowle                            -   zł 
3 Wyposażenie, urządzenia               268 025,00 zł 
4 Zbiory biblioteczne                            -   zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                16 500,00 zł 
13 Przedszkole Nr 5 „Zielona Półnutka” 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej            1 914 660,00 zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                            -   zł 
2 Budowle                            -   zł 
3 Wyposażenie, urządzenia               228 017,79 zł 
4 Zbiory biblioteczne                  2 306,22 zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                22 500,00 zł 
14 Przedszkole w Kobylnicy 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej               971 080,00 zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                            -   zł 
2 Budowle                            -   zł 
3 Wyposażenie, urządzenia                97 941,96 zł 
4 Zbiory biblioteczne                  3 000,00 zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                  5 500,00 zł 
15 Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej            1 360 735,00 zł 
1B Budynki mieszkalne          47 498 005,00 zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                            -   zł 
2 Budowle                            -   zł 
3 Wyposażenie, urządzenia                            -   zł 
4 Zbiory biblioteczne                            -   zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
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6 Mienie pracownicze                            -   zł 
16 Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Sarenka” 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej                            -   zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                            -   zł 
2 Budowle                            -   zł 
3 Wyposażenie, urządzenia                24 744,89 zł 
4 Zbiory biblioteczne                            -   zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                  1 500,00 zł 
17 Szkoła Podstawowa Nr 1 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej            5 085 344,00 zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                            -   zł 
2 Budowle                59 332,20 zł 
3 Wyposażenie, urządzenia               281 330,30 zł 
4 Zbiory biblioteczne                38 471,60 zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                32 500,00 zł 
18 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej          15 809 200,00 zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                            -   zł 
2 Budowle                            -   zł 
3 Wyposażenie, urządzenia               344 475,43 zł 
4 Zbiory biblioteczne                39 899,00 zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                54 500,00 zł 
19 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Adama Wodziczki

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej          17 408 402,00 zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                            -   zł 
2 Budowle            1 064 200,00 zł 
3 Wyposażenie, urządzenia               230 000,00 zł 
4 Zbiory biblioteczne                90 000,00 zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                58 500,00 zł 
20 Szkoła Podstawowa w Kobylnicy 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
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1A Budynki użyteczności publicznej            3 695 912,00 zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty               115 200,00 zł 
2 Budowle               113 022,77 zł 
3 Wyposażenie, urządzenia                51 341,70 zł 
4 Zbiory biblioteczne                14 060,70 zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                20 500,00 zł 
21 Szkoła Podstawowa w Wierzonce 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej            1 639 000,00 zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty               199 680,00 zł 
2 Budowle                            -   zł 
3 Wyposażenie, urządzenia               106 868,73 zł 
4 Zbiory biblioteczne                12 000,00 zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                  9 500,00 zł 
22 Zakład Gospodarki Komunalnej 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej            1 317 866,00 zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty            1 548 408,75 zł 
2 Budowle          24 288 614,41 zł 
3 Wyposażenie, urządzenia            2 878 416,47 zł 
4 Zbiory biblioteczne                            -   zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                33 500,00 zł 
23 Zespół Szkół w Paczkowie 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej            4 235 000,00 zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                            -   zł 
2 Budowle                            -   zł 
3 Wyposażenie, urządzenia                33 537,98 zł 
4 Zbiory biblioteczne                            -   zł 
5 Środki transportowe                            -   zł 
6 Mienie pracownicze                24 500,00 zł 
24 Żłobek Miejski „Maciuś” 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1A Budynki użyteczności publicznej            2 200 000,00 zł 
1B Budynki mieszkalne                            -   zł 
1C Budynki gospodarcze, garaże, wiaty                            -   zł 
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2 Budowle                            -   zł 
3 Wyposażenie, urządzenia               109 358,48 zł 
4 Zbiory biblioteczne                            -   zł 
5 Środki transportowe                23 933,00 zł 
6 Mienie pracownicze                12 500,00 zł 

Mienie  pracownicze  –  500,00  zł  /  1  os.  (ubezpieczenie  mienia  pracowniczego  systemem 
pierwszego ryzyka)
Mienie osobiste członków OSP – 500,00 zł / 1 os. 
Wartości  budynków  podane  są  według  wartości  szacunkowej  odtworzeniowej  nowej,  
z wyjątkiem budynków oznaczonych „*”,  zadeklarowanych w wartości  księgowej początkowej 
oraz  budynku  oznaczonego  „**”,  zadeklarowanych  w  wartości  nowej,  określonej  przez 
zamawiającego. 
Przy  szacowaniu  wartości  budynków  w  wartości  szacunkowej  odtworzeniowej  nowej 
uwzględniono ich powierzchnię i zastosowano cenę odbudowy 1 m² w kwocie: 
• 2 800,00 zł dla hal i sal sportowych
• 2 500,00 zł dla budynków mieszkalnych oraz budynków szkolnych z salą gimnastyczną
• 2 200,00 zł dla budynków użyteczności publicznej
• 1 600,00 zł dla budynków gospodarczych, garaży i podobnych
• 1 200,00 zł dla wiat

Wartości  budowli,  maszyn,  urządzeń i  wyposażenia są  podane według wartości  księgowej 
brutto. 
Ubezpieczenie  nieruchomości  obejmuje  budynki  i  budowle  wraz ze  stałymi  elementami 
(stolarka okienna i drzwiowa, wykładziny podłóg i ścian, zabudowy np.)

3.Ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych / adaptacyjnych systemem pierwszego ryzyka
Suma  ubezpieczenia:  250 000,00  zł  (obejmuje  wszystkie  wymienione  wyżej  jednostki 
organizacyjne). Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.

4.Ubezpieczenie środków obrotowych systemem pierwszego ryzyka
Suma  ubezpieczenia:  200 000,00  zł  (obejmuje  wszystkie  wymienione  wyżej  jednostki 
organizacyjne), wg kosztów zakupu lub wytworzenia

5.Ubezpieczenie gotówki i innych wartości pieniężnych systemem pierwszego ryzyka
Suma  ubezpieczenie:  50 000,00  zł (obejmuje  wszystkie  wymienione  wyżej  jednostki 
organizacyjne), wg wartości nominalnej

6.Warunki szczególne wymagane:
•Przyjęcie ryzyka  katastrofy budowlanej  wg podanej  definicji  z  limitem odszkodowawczym  
2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
•Przyjęcie  podanej  klauzuli  dewastacji  mienia  z  wyłączeniem graffiti,  z  limitem odszkodowawczym 
50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
•Przyjęcie  podanej  klauzuli  kradzieży  stałych  elementów  budynków  i  budowli  z  limitem 
odszkodowawczym 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
•Przyjęcie podanej klauzuli  likwidacyjnej,  w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji 
przy wypłacie odszkodowań
•Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia
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danego rodzaju mienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych
•Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego
•Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
•Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
•Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych
•Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
•Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń
•Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
•Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia 
•Przyjęcie podanej klauzuli robót budowlano – montażowych
•Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia
•Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
•Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie
•Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców
•Przyjęcie podanej  klauzuli  zmian w odbudowie z limitem odszkodowawczym 20% wartości 
szkody
•Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy
•Ryzyko  przepięcia  –  limit  20%  sum  ubezpieczenia  maszyn,  urządzeń  i  wyposażenia  we 
wszystkich jednostkach organizacyjnych łącznie 
•Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 17 m/s
•Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy 100 000,00 zł
•Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
•Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny -  zniesione 

7.Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane
•Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej według podanej definicji z limitem odszkodowawczym 
10 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
•Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
•Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym 5 000 000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia
•Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
•Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
•Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
•Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
•Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
•Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia
•Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
•Przyjęcie  podanej  klauzuli  pokrycia  kosztów  naprawy  uszkodzeń  powstałych  w  mieniu 
otaczającym
•Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji
•Przyjęcie  podanej  klauzuli  kradzieży  stałych  elementów  budynków  i  budowli,  z  limitem 
odszkodowawczym 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
•Przyjęcie  podanej  klauzuli  odtworzenia  lub  odnowienia  dokumentów,  z  limitem 
odszkodowawczym 80 000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia
•Przyjęcie  podanej  klauzuli  dewastacji  mienia  z  limitem odszkodowawczym 50 000,00 zł  na 
jedno  i  wszystkie  zdarzenia,  z  podlimitem  10 000,00  zł  dla  szkód  powstałych  wskutek 
pomalowania, w tym graffiti 
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•Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście 
sumy ubezpieczenia do 10%
•Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego doubezpieczenia
•Zastąpienie  ubezpieczenia  mienia  od  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych  systemem  ryzyk 
nazwanych ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie 
wszystkie warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane 
dotyczące tego ubezpieczenia

II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

1. Wymagany  zakres  ubezpieczenia:  szkody  w  ubezpieczonym  mieniu  powstałe  wskutek 
kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na: 

•utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru,
•zniszczeniu  lub  uszkodzeniu  ubezpieczonego  mienia  spowodowanego  dewastacją  
i wandalizmem 
•zniszczeniu zabezpieczeń (limit odpowiedzialności: 20 000,00 zł)
obejmujący także:
zaginięcie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzenia o charakterze niespodziewanym, nagłym i 
niezależnym od woli ubezpieczającego, np. podczas akcji ratowniczej, przy czym w przypadku 
odnalezienia zaginionego mienia w stanie nieuszkodzonym Ubezpieczający zobowiązany jest do 
zwrotu otrzymanego odszkodowania w całości, a w przypadku częściowego uszkodzenia – w 
części przewyższającej poniesioną stratę

2.Przedmiot  ubezpieczenia: 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia

1 Wyposażenie i urządzenia, zbiory biblioteczne                200 000,00 zł 
2 Mienie osób trzecich                  50 000,00 zł 
3 Środki obrotowe                  10 000,00 zł 
4 Gotówka od kradzieży                  20 000,00 zł 
5 Gotówka od rabunku                  50 000,00 zł 
6 Gotówka od rabunku w transporcie                  50 000,00 zł 

3. System ubezpieczenia – na pierwsze ryzyko do wyczerpania sumy ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne ujęte w specyfikacji i ich 
lokalizacje bez stosowania podlimitów

4. Rodzaj wartości: księgowa brutto (dla maszyn, urządzeń i wyposażenia), cena zakupu (dla 
środków obrotowych), wartość nominalna (dla środków pieniężnych)

5. Warunki szczególne wymagane:
•Rozszerzenie ochrony o ryzyko wandalizmu do 100% sumy ubezpieczenia środków obrotowych 
i wyposażenia
•Rozszerzenie  ochrony  ubezpieczeniowej  o  ryzyko  dewastacji  (zgodnie  z  podaną  definicją) 
maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz środków obrotowych do 100% sumy ubezpieczenia
•Objęcie  ochroną  ubezpieczeniową  kradzieży  zwykłej  ubezpieczonego  mienia,  z  limitem 
odszkodowawczym w rocznym okresie  ubezpieczenia  10 000,00  zł,  z  franszyzą  redukcyjną  
500,00 zł 
•Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej
•Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
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•Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
•Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych
•Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności  
•Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń
•Przyjęcie podanej klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, także dla obiektów, w 
których nie wszystkie drzwi zewnętrzne są zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe 
(Szkole Schronisko Młodzieżowe „Sarenka”
•Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela – 3 dni od daty zaistnienia szkody lub powzięcia 
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego informacji o jej powstaniu.
•Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia 
•Ochroną ubezpieczeniową obejmuje mienie osób trzecich do sumy 50 000,00 zł
•Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
•Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny – zniesione.

6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane:
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
•Objęcie  ochroną  ubezpieczeniową  kradzieży  zwykłej  ubezpieczonego  mienia,  z  limitem 
odszkodowawczym  w  rocznym  okresie  ubezpieczenia  20 000,00  zł,  z  franszyzą  redukcyjną 
300,00 zł 
•Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego doubezpieczenia
•Zastąpienie  ubezpieczenia  mienia  od  kradzieży  z  włamaniem  i  rabunku  systemem  ryzyk 
nazwanych ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie 
wszystkie warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane 
dotyczące tego ubezpieczenia

III. Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia   (oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne w   
tym gabloty, tablice przeszklone itp., dotyczy także wiat przystankowych) 

1. Wymagany  zakres  ubezpieczenia:  stłuczenie  (rozbicie)  lub  pęknięcie  przedmiotu 
ubezpieczenia wraz z pokryciem poniesionych kosztów ustawienia i rozebrania rusztowań, 
wykonania znaków reklamowych i informacyjnych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia 
oraz kosztów tymczasowego zabezpieczenia.

2. Suma ubezpieczenia – 50 000,00 zł

3. Warunki szczególne wymagane:
•Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 
•Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
•Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych
•Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
•Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
•Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
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•Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
•Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
•Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny - zniesione

4. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane:
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej 
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego doubezpieczenia
• Zastąpienie ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia systemem ryzyk nazwanych 

ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie 
warunki  wymagane  oraz  klauzule  dodatkowe  i  postanowienia  szczególne  preferowane 
dotyczące tego ubezpieczenia

IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

A.  Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  (łączna  suma  gwarancyjna  na  wszystkie 
zdarzenia, obejmująca wszystkie jednostki organizacyjne ujęte w postępowaniu)

1. Przedmiot ubezpieczenia 
Przedmiotem ubezpieczenia jest  ponoszona przez Ubezpieczającego w myśl  przepisów prawa 
odpowiedzialność  cywilna  deliktowa  i  kontraktowa  za  szkody  wyrządzone  w  związku  
z  prowadzeniem działalności  i  wykorzystywanym w  tej  działalności  mieniem (posiadanym  
i  użytkowanym),  za  wypadki  ubezpieczeniowe zaistniałe  w okresie  ubezpieczenia,  z  których 
roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń.
Definicje:
• wypadek ubezpieczeniowy – wystąpienie szkody osobowej lub rzeczowej
• szkoda osobowa – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, w tym śmierć w następstwie takiego 

zdarzenia oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

• szkoda rzeczowa – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości, 
w  tym  utracone  korzyści  poszkodowanego,  które  mógłby  osiągnąć,  gdyby  nie  nastąpiła 
utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy

2.Wymagany  zakres  ubezpieczenia:  szkody  wyrządzone  w  związku  z  prowadzoną 
działalnością, posiadanym, użytkowanym i/lub administrowanym mieniem, wykorzystywanym w 
tej  działalności  we  wszystkich jednostkach  organizacyjnych i  instytucjach  kultury,  w tym za 
szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki 
ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług 
oraz szkody w związku z zarządzaniem przez Burmistrza Miasta Swarzędz drogami publicznymi 
(drogi gminnych i powiatowe o łącznej długości ok. 255,049 km), w szczególności:
a)  obejmująca  szkody  wyrządzone  w  związku  z  wykonywaniem  władzy  publicznej  na 

warunkach  przedstawionych  poniżej,  z  podlimitem  500 000,00  zł  na  jedno  i  wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia – zakres preferowany;
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b) rozszerzona  o  naruszenie  dóbr  osobistych  w  związku  z  wykonywaniem  obowiązków 
służbowych,  w tym w szczególności  z  wykonywaniem prac  i  usług  pogrzebowych  przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej (nie dotyczy czynności informacyjnych, oświadczeń, pism 
itp.,  a  jedynie  czynności  faktycznych),  z  podlimitem  25 000,00  zł  na  jedno  i  wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia – zakres preferowany;

c) rozszerzona  o  szkody  wyrządzone  w  związku  z  awarią,  działaniem  bądź  eksploatacją 
urządzeń wod.  –  kan.  i  c.o.,  bez  podlimitu,  do  sumy gwarancyjnej  na  jedno i  wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,

d)  rozszerzona o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, 
zwłaszcza  wyrządzone  w  związku  z  zarządzaniem  drogami  publicznymi,  z  podlimitem  
1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,

e) rozszerzona  o  szkody  osobowe  i  rzeczowe  wyrządzone  przez  podwykonawców 
Ubezpieczającego, którym powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, z zachowaniem 
prawa do regresu, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia  w 
rocznym okresie ubezpieczenia,

f) rozszerzona  o  szkody  w  związku  z  zarządzaniem  drogami  publicznymi  (budowa, 
przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich) za 
szkody powstałe w związku z działalnością Zarządcy drogi, określoną w ustawie z dnia 21 
marca 1985r.  o  drogach publicznych (Dz.  U.  z  2007 roku Nr 19 poz.  115 z  późn.  zm.), 
głównie w art. 20,21 i 40, a także w innych przepisach prawnych, a w szczególności:

•spowodowane  złym  stanem  technicznym  jezdni,  pobocza  i  chodników,  wynikającym  z 
uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć bądź sypkiego żwiru albo 
tłucznia,
•wyrządzone w związku z  zimowym utrzymaniem jezdni,  chodników (śliskość  nawierzchni), 
letnim  utrzymaniem  czystości  jezdni  i  chodników  (stanem  nawierzchni  chodników 
spowodowanym zaśmieceniem) oraz namułami, 
•spowodowane przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie 
drogowym,
•wyrządzone  w  związku  z  leżącymi  na  drodze,  porzuconymi,  zgubionymi  lub  naniesionymi 
przedmiotami i materiałami,
•powstałe wskutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i smarów,
•wyrządzone  w  związku  ze  stanem  technicznym  mostów,  wiaduktów,  estakad,  kładek  (w 
szczególności  szkody  spowodowane  oderwaniem  części  konstrukcji  lub  awarią  konstrukcji), 
pomimo przeprowadzonych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
•spowodowane  wadliwym  oznakowaniem  lub  brakiem  oznakowania,  uszkodzonego  lub 
zniszczonego w wyniku wandalizmu, dewastacji albo zaistniałego zdarzenia losowego,
•spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej,
•powstałe w związku z pozostającymi w zarządzie pokrywami studzienek i wpustów ulicznych,
•wyrządzone  w  związku  z  zalaniem  drogi  przez  nienależycie  działające  urządzenia 
odprowadzające wodę z pasa drogowego,
•spowodowane robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi, w tym 
wykonywanymi z użyciem emulsji  i  grysów oraz lokalnymi  powierzchniowymi utrwaleniami 
nawierzchni,
•spowodowane pojedynczymi wyrwami w poboczu,
•powstałe  w  związku  z  nienormatywną  skrajnią  poziomą  spowodowaną  zadrzewieniem  lub 
prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi i zabudową,
•powstałe w związku z nienormatywną skrajnią pionową spowodowaną zadrzewieniem,
•powstałe  w  wyniku  rozmycia  pobocza  oraz  wskutek  wyrw  w  poboczu  drogi,  
a także zalewania upraw i budynków wodami spływającymi korpusu drogi,
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•uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg, 
a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do zimowego utrzymania dróg,
•uszkodzenie  lub  zniszczenie  upraw,  nasadzeń  i  urządzeń  na  posesjach  przyległych  do  pasa 
drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych,
•uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa 
drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną 
dróg  lub  urządzenia  czasowego  przejazdu  w  razie  przerwy  komunikacyjnej  na  drodze  oraz 
ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych 
z podlimitem 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
g) rozszerzona  o  szkody  wyrządzone  związku  z  podawaniem  (serwowaniem)  produktów 

żywnościowych  w  ramach  prowadzonej  działalności  lub  organizowanych  imprez 
okolicznościowych przez wszystkie jednostki organizacyjne (OC za produkt), z podlimitem 
1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,

h) rozszerzona o szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu 
objętych jedną umową ubezpieczenia do sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia;

i) rozszerzona  o  szkody  powstałe  w  nieruchomościach  i  rzeczach  ruchomych,  z  których 
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub 
podobnej  formy korzystania  z  cudzej  rzeczy,  z  podlimitem 1  000  000,00  zł  na  jedno  i 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,

j) rozszerzona o szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie  (OC szatni),  z  podlimitem 
50 000,00 zł na wszystkie zdarzenia i 10 000,00 zł na jedno zdarzenie  w rocznym okresie 
ubezpieczenia w  odniesieniu  do  szatni  i  innych  pomieszczeń  dozorowanych  przez 
wyznaczone  osoby  i/lub  zamykanych  na  czas  pomiędzy  wydawaniem  i  przyjmowaniem 
przechowywanych rzeczy oraz z podlimitem 10 000,00 zł na wszystkie zdarzenia i 1 000,00 
zł  na  jedno  zdarzenie  
w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do innych miejsc przechowywania rzeczy;

k) rozszerzona  o  odpowiedzialność  cywilną  za  szkody  rzeczowe  w  pojazdach  należących  
do  pracowników  ubezpieczonego  lub  innych  osób,  za  które  ponosi  odpowiedzialność,  z 
podlimitem 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,

l) rozszerzona o szkody wyrządzone przez organizatora imprez, np. kulturalnych, sportowo – 
rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu 
obowiązkowemu  organizatora  imprez  masowych  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra 
Finansów, z podlimitem 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  w rocznym okresie 
ubezpieczenia,

m) obejmująca  szkody wyrządzone  przez  jednostki  organizacyjne  (w szczególności  placówki 
oświatowe),  w  związku  z  wynajmem  sal  gimnastycznych,  klasowych  lub  holu  w  celu 
organizacji zabaw (sylwestrowych, karnawałowych), kiermaszów np., bez podlimitu, do sumy 
gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,

n)  rozszerzona  o  szkody  w  związku  z  użytkowaniem  pojazdów  niepodlegających 
obowiązkowemu  ubezpieczeniu  OC posiadaczy  pojazdów  mechanicznych,  z  podlimitem  
100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (1 pojazd),

o) obejmująca szkody wyrządzone przez jednostki OSP podczas akcji ratowniczo-gaśniczych,  
z podlimitem 500 000,00  zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,

p) obejmująca  szkody  wyrządzone  przez  osoby  skazane  odpracowujące  karę  ograniczenia 
wolności oraz przez osoby wykonujące prace społecznie użyteczne, z podlimitem 100 000,00 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

q) rozszerzona o OC Szkolnego Schroniska Młodzieżowego za rzeczy wniesione przez gości 
schroniska  –  OC  hotelarza  (45  miejsc  noclegowych,  nie  ma  stołówki,  nie  wydaje  się 
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posiłków),  
z podlimitem 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

r) rozszerzona o szkody powstałe w wyniku nieszczelności stolarki okiennej i dachu (dotyczy 
szkód  w  mieniu  lokatorów  w budynkach  mieszkalnych,  gospodarczych  i  użytkowych)  – 
podlimit na jedno zdarzenie w rozszerzeniu 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia,

s) zmian  poziomu  napięcia  roboczego  ponad  dopuszczalne   granice  napięcia  nominalnego 
w  sieci instalacji elektrycznej  w  skutek  przerwania  przewodu  neutralnego (zerowego) – 
podlimit  na jedno i  wszystkie zdarzenia 100 000,00 zł  na jedno i  wszystkie zdarzenia  w 
rocznym okresie ubezpieczenia.

3.Franszyza redukcyjna i udział własny – brak
     Franszyza integralna – 100,00 zł

4.Suma gwarancyjna na  jedno i  wszystkie  zdarzenia: 4  000 000,00  zł (z  uwzględnieniem 
podlimitów określonych w punkcie 2 powyżej)

5.Warunki szczególne wymagane
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego.
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli 72 godzin 
• Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia OC
• Przyjęcie podanej klauzuli wadliwego wykonania prac, czynności lub usług
• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
• Franszyza integralna – 100,00 zł w szkodach rzeczowych (nie dotyczy ubezpieczenia OC  

z tytułu wykonywania władzy publicznej)
• Franszyza  redukcyjna,  udział  własny  –  brak  (dla  udziału  własnego  nie  dotyczy  OC  

za naruszenie dóbr osobistych)

6.Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane :
• Przyjęcie podanej klauzuli włączenia rażącego niedbalstwa
• Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin
• Rozszerzenie ubezpieczenia o OC z tytułu wykonywania władzy publicznej w zakresie 

określonym niżej, z podlimitem 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia

• Rozszerzenie  ubezpieczenia  o  OC  za  naruszenie  dóbr  osobistych  w  związku  
z  wykonywaniem obowiązków służbowych,  w tym w szczególności  z  wykonywaniem 
prac  
i  usług pogrzebowych przez  Zakład Gospodarki  Komunalnej  (nie  dotyczy  czynności 
informacyjnych, oświadczeń, pism itp., a jedynie czynności faktycznych), z podlimitem 
25 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia z udziałem 
własnym 10% zadośćuczynienia, nie mniej niż 1 000,00 zł.

• Franszyza  integralna  –  zniesiona  (nie  dotyczy  ubezpieczenia  OC  z  tytułu  wykonywania 
władzy publicznej)
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• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego doubezpieczenia

WARUNKI UBEZPIECZENIA OC  Z TYTUŁU 
WYKONYWANIA WŁADZY PUBLICZNEJ

Rozdział I.DEFINICJE

1. Niezgodność z prawem – niezgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
oraz  aktami  o  charakterze  wewnętrznym,  o  ile  mają  one  na  celu  ochronę  interesów 
jednostki i tworzą dla tych podmiotów uprawnienia

2. Ubezpieczający  –  jednostka  samorządu  terytorialnego,  osoba  prawna  utworzona  przez 
jednostkę  samorządu  terytorialnego  lub  związek  utworzony przez  jednostkę  samorządu 
terytorialnego.

3. Ubezpieczony – jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca 
władze  publiczne  z  mocy  prawa  (zadania  własne)  lub  na  podstawie  porozumienia  
(zadania zlecone).

4. Wykonywanie  władzy  publicznej –  działanie  lub  zaniechanie  ubezpieczonego  
o  charakterze  władczym,  porządkowym  lub  organizacyjnym  mieszczące  się  
w kompetencjach organów władzy publicznej.

5. Udział własny – określony procentowo i/lub kwotowo w polisie udział ubezpieczonego w 
każdej szkodzie, 

6. Osoby na stanowiskach kierowniczych – wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek 
województwa,  kierownicy  jednostek  organizacyjnych,  członkowie  zarządu  oraz  osoby 
uprawnione do reprezentowania osób prawnych wykonujących władzę publiczną.

7. Szkoda  (czysta  strata  finansowa)  –  szkoda  niewynikająca  ze  szkody  rzeczowej  lub 
osobowej wyrządzona osobie trzeciej, obejmująca utratę rzeczy, w tym utratę możliwości 
korzystania z rzeczy i ich konsekwencje.

Rozdział II.ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. Ubezpieczyciel  ponosi  odpowiedzialność,  jeżeli  ubezpieczony  na  podstawie 
obowiązujących przepisów prawa jest zobowiązany do naprawienia szkody, w rozumieniu 
§ 7 rozdziału I, wyrządzonej wskutek:

a)działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
b)wydania niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej,
c)wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego,
d)nie  wydania  decyzji  lub  aktu  normatywnego  pomimo  ciążącego  z  mocy  prawa  
na  Ubezpieczonym  obowiązku  ich  wydania  w  terminie  i  w  trybie  określonym  przez 
obowiązujące przepisy prawa.

2. Ubezpieczyciel odpowiada ponadto za szkody wyrządzone przez : 
α)działanie związane z wykonywaniem władzy publicznej, jeżeli miało miejsce w sytuacji, 
w  której  poszkodowany ze  względu  na  warunki  utworzone  przez  wykonywanie  władzy 
publicznej w żaden sposób przeciwstawić się nie mógł,
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β)zgodne  z  prawem  działanie  związane  z  wykonywaniem  władzy  publicznej,  jeżeli 
przemawiają za tym dozwolone przez prawo względy słuszności.

3. Odpowiedzialność  Ubezpieczyciela  nie  jest  uzależniona  od  przypisania  winy 
bezpośredniemu sprawcy szkody.  Ubezpieczyciel  nie  jest  wolny od odpowiedzialności 
także  w  przypadku,  gdy  nie  można  ustalić  bezpośredniego  sprawcy  szkody  lub  gdy 
bezpośrednim sprawcą szkody jest organ kolegialny.

Rozdział III.SUMA GWARANCYJNA I SKŁADKA

1.Górną  granicą  odpowiedzialności  Ubezpieczyciela  jest  określona  w  polisie  suma 
gwarancyjna.
2.Każda  wypłata  odszkodowania  zmniejsza  sumę  gwarancyjną  z  dniem  wypłaty 
odszkodowania.
3.Na  wniosek  Ubezpieczającego  suma  gwarancyjna  za  opłatą  dodatkowej  składki  może 
zostać podwyższona w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia.
4.Jeżeli  suma  gwarancyjna  wyczerpie  się  wskutek  wypłat  odszkodowań  przed  końcem 
okresu ubezpieczenia to umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu
5.Składka  ubezpieczeniowa  jest  określona  w  polisie  i  jest  płatna  zgodnie  
z postanowieniami polisy.

Rozdział IV.WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
a)majątkowe, których wielkość nie przekracza 400 euro (franszyza integralna),
b)wyrządzone  umyślnie  przez  osoby  na  stanowiskach  kierowniczych  oraz  kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy,
c)związane z popełnieniem przestępstwa przez osoby na stanowiskach kierowniczych,
d)powstałe wskutek wadliwej organizacji w zakresie ochrony zdrowia, 
e)powstałe na skutek działania promieniowania jonizującego,
f)potencjalnych,  związanych  z  wydaniem niezgodnych  z  prawem  aktów  normatywnych, 
ostatecznych decyzji administracyjnych lub z nie wydaniem aktu prawnego lub ostatecznej 
decyzji  administracyjnej  w terminie  i  w trybie  określonym przez  obowiązujące  przepisy 
prawa.

Rozdział V.WARTOŚĆ SZKODY

1. Jeżeli  o wielkości odszkodowania lub/i  zadośćuczynienia orzekł  sąd w prawomocnym 
wyroku  lub  organ  administracji  publicznej  w  ostatecznej  decyzji  administracyjnej, 
Ubezpieczyciel  wypłaci  odszkodowanie  powiększone  o  obciążające  Ubezpieczonego 
koszty postępowania.

2. Do  kosztów  postępowania  dolicza  się  koszty  zastępstwa  procesowego  lub  pomocy 
prawnej, o ile ich rozmiar i zakres został uzgodniony z Ubezpieczycielem, do wysokość 
limitu określonego w polisie kwotowo lub jako procent sumy gwarancyjnej.

3. Jeżeli  poszkodowany  nie  wystąpił  do  sądu  powszechnego  lub  organu  administracji 
publicznej  o  przyznanie  odszkodowania  lub/i  zadośćuczynienia  wartość  szkody  jest 
określana  przez  Ubezpieczyciela  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  
w granicach roszczenia poszkodowanego pod warunkiem, że określenie wielkości szkody 
nie jest uzależnione od orzeczenia sadu lub decyzji organu administracji publicznej.
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Rozdział VI.WYPŁATA ODSZKODOWANIA

1. W przypadku określonym w § 1 rozdziału V ”wartość szkody” Ubezpieczyciel wypłaci 
odszkodowanie  w  terminie  14  dni  od  daty  uprawomocnienia  się  orzeczenia  sądu  
lub decyzji organu administracji publicznej.

2. Jeżeli  roszczenie  poszkodowanego  oraz  zebrane  w toku postępowania  likwidacyjnego 
informacje i dokumenty pozwalają na ustalenie rozmiarów i przyczyn powstania szkody, 
nie  czekając  na  zakończenie  się  postępowania  sądowego  lub  administracyjnego, 
Ubezpieczyciel  wypłaci  odszkodowanie  w  terminie  ustalonym  w  §  3  
z  uwzględnieniem  §  4  i  5.  Powyższe  postanowienia  odnoszą  się  per  analogiem  
do bezspornej części odszkodowania.

3. W przypadku określonym w §  3  rozdziału  „wartość  szkody”  Ubezpieczyciel  wypłaci 
odszkodowanie w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody.

4. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności powstania szkody niezbędnych do przyznania i ustalenia 
wielkości  odszkodowania  napotyka  istotne  utrudnienia  Ubezpieczyciel  powiadomi 
Ubezpieczającego  na  piśmie  o  ich  przyczynach  i  planowanym  terminie  zakończenia 
postępowania likwidacyjnego.

5. W przypadku  określonym w §  4  wypłata  odszkodowania  nastąpi  w ciągu  14  dni  od 
wyjaśnienia  wszystkich  niezbędnych okoliczności,  nie  później  niż  w ciągu 90  dni  od 
przyjęcia zgłoszenia szkody.

B. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (obejmujące wszystkie jednostki 
organizacyjne )

1.Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna pracodawcy za następstwa wypadków przy 
pracy  (szkody  osobowe  i  rzeczowe)  wyrządzone  pracownikom,  powstałe  w  związku  
z  wykonywaniem  przez  nich  pracy,  niezależnie  od  podstawy  zatrudnienia  (odszkodowanie 
stanowiące  nadwyżkę  nad  świadczeniem  wypłacanym  osobom  uprawnionym  na  podstawie 
przepisów Ustawy z dnia 30.10.2002 r.  o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych – Dz. U. Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.)

2.Suma ubezpieczenia: 1 000 000,00 zł (suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia  w 
rocznym okresie ubezpieczenia, obejmująca wszystkie jednostki organizacyjne)

3.Warunki szczególne wymagane
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego.
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach.
• Franszyza integralna, udział własny, franszyza redukcyjna w szkodach rzeczowych – brak 
• Franszyza redukcyjna w szkodach osobowych – wysokość świadczenia ZUS.

4. Klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
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• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego doubezpieczenia

V. Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

1.Wymagany zakres ubezpieczenia:
Wszystkie szkody materialne (w szczególności powstałe w wyniku zdarzeń losowych, w tym 
huraganu, działania wody, zdarzeń technicznych lub technologicznych albo działania człowieka, 
np.  kradzież  z  włamaniem,  rabunek,  celowe  i  świadome  zniszczenie  przez  ustalonych  bądź 
nieustalonych sprawców, niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa, zaniedbanie) 
obejmujące  poniesione  na  terenie  RP  koszty  pracy  w  godzinach  nadliczbowych,  w  nocy,  
w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w 
tym frachtu lotniczego).

Zakres  terytorialny  w  odniesieniu  do  sprzętu  przenośnego  i  zamontowanego  na  stałe  
w pojazdach mechanicznych – Europa

2.Przedmiot i system ubezpieczenia:
• sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny systemem sum stałych,
• koszt odtworzenia danych – systemem pierwszego ryzyka
• licencjonowane oprogramowanie – systemem pierwszego ryzyka
• wymienne nośniki danych – systemem pierwszego ryzyka
• zwiększone koszty działalności nieproporcjonalne (np. koszty jednorazowego 

przeprogramowania; tymczasowej naprawy sprzętu, montażu i demontażu sprzętu 
zastępczego) systemem pierwszego ryzyka

Koszt odtworzenia danych
Suma ubezpieczenia: 100 000,00 zł
Oprogramowanie
Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł
Wymienne nośniki danych
Suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł
Zwiększone koszty działalności
Suma ubezpieczenia: 100 000,00 zł

3.Ubezpieczenie od szkód materialnych
A. Łączne sumy ubezpieczenia:

Lp. Rodzaj mienia  Suma ubezpieczenia 
1 Sprzęt stacjonarny 1 574 539,31 zł
2 Sprzęt przenośny 665 168,16 zł
3 Kserokopiarki 121 181,78 zł
4 Monitoring, systemy alarmowe 1 087 945,08 zł
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony 19 699,27 zł
6 Info - kioski 44 913,08 zł

B. Sumy ubezpieczenia w poszczególnych jednostkach:
1 Urząd Miasta i Gminy 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny 512 342,62 zł
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2 Sprzęt przenośny 422 768,08 zł
3 Kserokopiarki -   zł
4 Monitoring, systemy alarmowe 472 419,38 zł
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony -   zł
6 Info - kioski 44 913,08 zł
2 Biblioteka Publiczna 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny                54 036,03 zł 
2 Sprzęt przenośny                  5 733,00 zł 
3 Kserokopiarki                15 866,10 zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                            -   zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                            -   zł 
3 Gimnazjum im. M.Kopernika w Zalasewie

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny               135 977,48 zł 
2 Sprzęt przenośny                36 031,76 zł 
3 Kserokopiarki                  4 135,80 zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                16 356,52 zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                  4 822,27 zł 
4 Gimnazjum Nr 2 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny               120 853,38 zł 
2 Sprzęt przenośny                26 452,14 zł 
3 Kserokopiarki                12 135,34 zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                13 000,00 zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                     550,00 zł 
5 Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Noblistów

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny                59 607,00 zł 
2 Sprzęt przenośny                20 428,00 zł 
3 Kserokopiarki                  3 485,00 zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                            -   zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                  3 676,00 zł 
6 Ośrodek Kultury 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny                11 700,46 zł 
2 Sprzęt przenośny                            -   zł 
3 Kserokopiarki                            -   zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                            -   zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                            -   zł 
7 Ośrodek Pomocy Społecznej 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny                76 848,00 zł 
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2 Sprzęt przenośny                25 538,00 zł 
3 Kserokopiarki                30 073,00 zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                            -   zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                            -   zł 
8 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny                56 874,00 zł 
2 Sprzęt przenośny                            -   zł 
3 Kserokopiarki                            -   zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                            -   zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                            -   zł 
9 Przedszkole Nr 1 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny                  8 150,78 zł 
2 Sprzęt przenośny                11 649,90 zł 
3 Kserokopiarki                  1 708,00 zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                            -   zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                  2 318,00 zł 
10 Przedszkole Nr 2 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny                  5 885,00 zł 
2 Sprzęt przenośny                  6 598,00 zł 
3 Kserokopiarki                  3 950,36 zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                            -   zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                            -   zł 
11 Przedszkole Nr 3 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny                  2 690,00 zł 
2 Sprzęt przenośny                            -   zł 
3 Kserokopiarki                  3 498,96 zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                            -   zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                            -   zł 
12 Przedszkole Nr 4 „Bajkowy Świat”
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny                  4 929,00 zł 
2 Sprzęt przenośny                  7 127,00 zł 
3 Kserokopiarki                            -   zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                            -   zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                            -   zł 
13 Przedszkole Nr 5 „Zielona Półnutka” 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny                  2 065,00 zł 
2 Sprzęt przenośny                  8 419,00 zł 
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3 Kserokopiarki                  3 050,00 zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                            -   zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                            -   zł 
14 Przedszkole w Kobylnicy 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny                  2 910,12 zł 
2 Sprzęt przenośny                  3 590,48 zł 
3 Kserokopiarki                            -   zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                  1 000,00 zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                     659,00 zł 
15 Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny                            -   zł 
2 Sprzęt przenośny                            -   zł 
3 Kserokopiarki                            -   zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                            -   zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                            -   zł 
16 Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Sarenka” 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny                            -   zł 
2 Sprzęt przenośny                            -   zł 
3 Kserokopiarki                            -   zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                            -   zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                            -   zł 
17 Szkoła Podstawowa Nr 1 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny                54 572,90 zł 
2 Sprzęt przenośny                  8 512,00 zł 
3 Kserokopiarki                  9 150,00 zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                  6 392,80 zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                            -   zł 
18 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny                88 074,79 zł 
2 Sprzęt przenośny                  6 555,30 zł 
3 Kserokopiarki                  6 977,00 zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                16 999,48 zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                            -   zł 
19 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Adama Wodziczki
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny               169 058,00 zł 
2 Sprzęt przenośny                22 630,00 zł 
3 Kserokopiarki                  5 999,00 zł 
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4 Monitoring, systemy alarmowe                29 015,00 zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                  6 339,00 zł 
20 Szkoła Podstawowa w Kobylnicy 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny                57 892,04 zł 
2 Sprzęt przenośny                  7 430,99 zł 
3 Kserokopiarki                  3 660,00 zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                11 000,00 zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                     399,00 zł 
21 Szkoła Podstawowa w Wierzonce 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny                15 499,94 zł 
2 Sprzęt przenośny                  4 043,53 zł 
3 Kserokopiarki                  4 728,40 zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                            -   zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                     936,00 zł 
22 Zakład Gospodarki Komunalnej 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny                54 863,17 zł 
2 Sprzęt przenośny                  2 901,97 zł 
3 Kserokopiarki                            -   zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                            -   zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                            -   zł 
23 Zespół Szkół w Paczkowie 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny                10 950,48 zł 
2 Sprzęt przenośny                  3 007,30 zł 
3 Kserokopiarki                            -   zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe                            -   zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                            -   zł 
24 Żłobek Miejski „Maciuś” 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt stacjonarny               125 633,12 zł 
2 Sprzęt przenośny                17 252,71 zł 
3 Kserokopiarki                12 764,82 zł 
4 Monitoring, systemy alarmowe               521 761,90 zł 
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony                            -   zł 

Suma ubezpieczenia określona została w wartości  księgowej brutto z wyjątkiem przedmiotów oznaczonych „*”, 
których wartość ustalona została w wartości szacunkowej odtworzeniowej nowej oraz przedmiotów deklarowanych 
do ubezpieczenia w okresie wykonywania zamówienia w wartości szacunkowej odtworzeniowej nowej

4. Warunki szczególne wymagane
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• Objęcie ochroną ubezpieczeniową sprzętu stacjonarnego i przenośnego bez względu na rok 
produkcji

• W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych wypłata odszkodowania w 
kwocie  odpowiadającej  wysokości  szkody  nie  większej  od  sumy  ubezpieczenia  danego 
przedmiotu,  przy  czym  przy  szkodzie  częściowej  -  w  kwocie  odpowiadającej  wartości 
niezbędnych kosztów naprawy z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu, 
cła  oraz  innych tego typu opłat,  a  przy szkodzie  całkowitej  –  w kwocie  odpowiadającej 
wartości kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju o takich 
samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach technicznych

• W ubezpieczeniu kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych wypłata 
odszkodowania  w  granicach  ustalonych  sum  ubezpieczenia  w  kwocie  odpowiadającej 
wartości poniesionych kosztów w związku z wymianą/zakupem zniszczonych, uszkodzonych 
lub  utraconych  wymiennych  nośników  danych,  ponownym  wprowadzeniem  danych  lub 
programów z archiwum danych lub istniejącej dokumentacji  albo odtworzeniem danych z 
uszkodzonego  nośnika  lub  ponownym  zainstalowaniem systemów  i/lub  programów,  a  w 
ubezpieczeniu  zwiększonych  kosztów  działalności  nieproporcjonalnych  –  w  kwocie 
odpowiadającej poniesionym kosztom, nie większej jednak niż suma ubezpieczenia.

• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji
• Włączenie klauzuli automatycznego pokrycia dla nowo zakupionego sprzętu w wysokości 

20% łącznej sumy ubezpieczenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 
• Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń
• W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia 

o  szkodzie  –  do  3  dni  od  dnia  zdarzenia  lub  powzięcia  przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wiadomości o zdarzeniu. W zakresie pozostałych ryzyk – 
termin zawiadomienia  o szkodzie  zgodny z podana klauzulą zgłaszania szkód

• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia
• Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego  

w pojazdach samochodowych
• Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
• Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji
• Przyjęcie  podanej  klauzuli  tymczasowego  magazynowania  lub  chwilowej  przerwy  

w eksploatacji
• Objęcie  ochroną  ubezpieczeniową  kradzieży  zwykłej  ubezpieczonego  mienia,  z  limitem 

odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 10 000,00 zł, z franszyzą redukcyjną 
500,00 zł

• Płatność składki w 4 równych ratach kwartalnych
• Franszyza integralna, franszyza redukcyjna – brak
• Udział własny 5% wartości szkody

5. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane
• Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód
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• Objęcie  ochroną  ubezpieczeniową  kradzieży  zwykłej  ubezpieczonego  mienia,  z  limitem 
odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 20 000,00 zł, z franszyzą redukcyjną 
300,00 zł

• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
• Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście 

łącznej sumy ubezpieczenia do we wszystkich jednostkach organizacyjnych do 10%
• Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego doubezpieczenia
• Udział własny – zniesiony

VI. Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NW, Assistance
1.Przedmiot ubezpieczenia: 
•pojazdy mechaniczne podlegające, stosownie do przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” 
rejestracji w RP, stanowiące własność Ubezpieczającego lub użytkowane na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innej podobnej umowy korzystania z cudzej rzeczy. 
Suma  ubezpieczenia  pojazdu  zawiera  także  wartość  wyposażenia  podstawowego  (wszelkie 
urządzenia  i  sprzęt  zainstalowany  w  pojazdach,  służący  do  utrzymania  i  używania  pojazdu 
zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  a  także  służący  bezpieczeństwu  jazdy)  oraz  wyposażenie 
dodatkowe i specjalistyczne, w tym zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą.
2.Zakres ubezpieczenia:
2.1.Obowiązkowe  ubezpieczenie  OC posiadaczy  pojazdów  mechanicznych  zgodnie  
z  Ustawą  o  ubezpieczeniach  obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym  Funduszu  Gwarancyjnym, 
Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. 
•Obszar odpowiedzialności: zgodnie z ustawą
•Suma gwarancyjna: minimalna ustawowa (zgodna z ustawą)
2.2.Ubezpieczenie NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych.
•Przedmiot  ubezpieczenia:  trwałe  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  kierowcy  
i  pasażerów  pojazdów  mechanicznych  (w  tym  następstwa  zawału  serca  i  udaru  mózgu 
występujących nagle  i  nie  spowodowanych  stanem chorobowym)  polegające  na  uszkodzeniu 
ciała lub rozstroju zdrowia i powstałe w związku ruchem lub postojem pojazdów mechanicznych, 
w szczególności podczas wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w pojeździe będącym w 
ruchu i w przypadku zatrzymania i postoju, podczas dokonywania w czasie podróży koniecznej 
naprawy, a także podczas załadunku i wyładunku pojazdu.
•Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł. / 1 os.
2.3.Ubezpieczenie Auto Casco
Zakres pełny, obejmujący kradzież i rabunek całego pojazdu lub jego części.
• Obszar odpowiedzialności: Europa
2.4. Ubezpieczenie Assistance (ubezpieczenie bezskładkowe)
Warunki  ubezpieczenia,  zakres  terytorialny oraz  limity pokrycia  poszczególnych świadczeń i 
usług  -  zgodne  z  Ogólnymi  Warunkami  Ubezpieczenia  Assistance  danego  Ubezpieczyciela, 
dołączanego  bezskładkowo  do  ubezpieczenia  obowiązkowego  ubezpieczenia  OC  posiadaczy 
pojazdów mechanicznych lub AUTO CASCO
3.Zasady zawierania umów:
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3.1.Zastosowane stawki, będą obowiązywały również w stosunku do pojazdów wchodzących do 
ubezpieczenia w trakcie roku.
3.2.Ubezpieczenie AUTO CASCO, Assistance, NNW
•Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów włączanych w trakcie wykonania niniejszego zamówienia 
będzie  świadczona  od  dnia  zgłoszenia  do  końca  każdego  rocznego  okresu  wykonywania 
zamówienia z wyrównaniem okresu ubezpieczenia z dniem 17.01.2011 i 17.01.2012 
•Składki  ubezpieczeniowe  będą  naliczane  za  faktyczny  okres  ubezpieczenia  „co  do  dnia”, 
proporcjonalnie w stosunku do okresu rocznego
•Płatność  składki  za  okres  roczny  w  4  równych  ratach  kwartalnych;  za  okres  krótszy  
– do odrębnego uzgodnienia
3.3.Ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
•Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów włączanych w trakcie wykonania niniejszego zamówienia 
będzie  świadczona  od  dnia  zgłoszenia  w  pełnym  12-miesięcznym  okresie  ubezpieczenia,  z 
możliwością  wyrównania  okresów  ubezpieczenia  z  dniem  17.01.2011  
i  17.01.2012  –  o  ile  ubezpieczenie  będzie  kontynuowane  u  tego  samego  Ubezpieczyciela  – 
17.01.2013, pod warunkiem złożenia przez Ubezpieczającego wniosku o rozwiązanie umowy  
za porozumieniem Stron i wyrażenia na to zgody przez Ubezpieczyciela. 
•W przypadku  wyrównania  okresu  ubezpieczenia  za  porozumieniem Stron  składka  należna  
za faktyczny okres ochrony winna być naliczona „co do dnia”,  proporcjonalnie w stosunku  
do okresu rocznego
•Umowa  ubezpieczenia  zostanie  rozwiązana  z  dniem  wyrównania  okresu  ubezpieczenia,  
a  różnica  pomiędzy  składką  należną  i  zapłaconą  zostanie  niezwłocznie  zwrócona 
Ubezpieczającemu zgodnie z obowiązującymi przepisami, albo – jeżeli składka zapłacona będzie 
niższa niż należna – niezwłocznie wpłacona przez Ubezpieczającego
3.4.Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia
3.4.1. Odpowiedzialność cywilna
• pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie 

trwania ubezpieczenia są  objęte  ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie 
faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem rejestracji

3.4.2. Auto Casco:
• pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie 

trwania  ubezpieczenia  są  objęte  ochroną ubezpieczeniową od  dnia  zakupu (na  podstawie 
faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy,

• pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem 
zbycia, wyrejestrowania lub z dniem zakończenia leasingu, a rozliczenie składki nastąpi w 
stosunku do faktycznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej.

• dodatkowe  wyposażenie   samochodów (np.  radiotelefon,   sprzęt  RTV)  zawarte  w sumie 
ubezpieczenia poszczególnych pojazdów, bez naliczania dodatkowej składki,

• przyjęcie  pojazdów  do  ubezpieczenia  AUTO  CASCO  na  podstawie  oświadczenia 
ubezpieczającego  o  braku  uszkodzeń  oraz  zaświadczenia  o  przebiegu  ubezpieczenia  
u dotychczasowego ubezpieczyciela. W przypadku pojazdów nowo zakupionych – przyjęcie 
do ubezpieczenia bez dokonania oględzin.

4.Warunki szczególne wymagane:
•W  wypadku  szkody  komunikacyjnej  dokonanie  przez  Ubezpieczyciela  oględzin  pojazdu  
w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w w/w 
terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu.
•Przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia Auto Casco na podstawie oświadczenia ubezpieczającego 
o  braku  uszkodzeń  oraz  zaświadczenia  o  przebiegu  ubezpieczenia  
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u  dotychczasowego  ubezpieczyciela.  W  przypadku  pojazdów  nowych,  zakupionych  
w autoryzowanych sieciach dealerskich – przyjęcie do ubezpieczenia bez dokonania oględzin
• W przypadku  szkód  całkowitych,  w  wyniku  których  wystąpią  pozostałości  po  szkodzie, 

należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek 
Ubezpieczającego  Ubezpieczyciel  udzieli  pomocy  w  sprzedaży  pozostałości  i  uwzględni 
osiągniętą  faktycznie  cenę  ze  sprzedaży  pozostałości  w  ostatecznej  wysokości 
odszkodowania.  W  przypadku  odmowy  przez  Ubezpieczyciela  udzielenia  pomocy  bądź 
udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej 
będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie 
kupna  –  sprzedaży.  Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale  Ubezpieczyciela  lub 
bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży 
pozostałości,  jednakże  w  czasie  nie  dłuższym  niż  2  miesiące  od  daty  zamieszczenia 
pierwszego  ogłoszenia  o  sprzedaży.  Po  upływie  tego  terminu  ma  prawo  niezwłocznej 
sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.

• Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części 
zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji 
części zamiennych)

•W  przypadku  utraty  pojazdu  wskutek  kradzieży  zuchwałej  albo  rabunku  (rozboju) 
Ubezpieczający  jest  zwolniony  z  obowiązku  dostarczenia  Ubezpieczycielowi  dokumentów 
pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia
• Nie  obowiązują  ograniczenia,  udziały  własne  bądź  inne  redukcje  odszkodowania  w 

przypadku  popełnienia  przez  kierującego pojazdem wykroczenia  drogowego,  takiego  jak: 
wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na 
skrzyżowanie  przy  czerwonym  świetle,  przekroczenie  dozwolonej  prędkości,  rozmowa 
kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych 
STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju,

• Ubezpieczeniu  podlega  wyposażenie  pojazdu,  za  które  uważa  się  sprzęt  i  urządzenia  do 
utrzymania  i  używania  pojazdu,  zabezpieczenia  przed  kradzieżą,  służące  zwiększeniu 
bezpieczeństwa  jazdy,  instalację  gazową,  sprzęt  audiofoniczny  stanowiący  wyposażenie 
fabryczne,  zamontowany  przez  dealera  albo  przez  Ubezpieczającego  (zgłoszony  we 
wniosku),  a  także specjalistyczny sprzęt  zamontowany na stałe  w pojazdach  specjalnych. 
Wartość sprzętu zamontowanego na stałe powiększa sumę ubezpieczenia AC

•Polisy  dla  ubezpieczeń  komunikacyjnych  będą  wystawione  na  okres  roczny  określony 
indywidualnie  dla  każdego  pojazdu.  Składki  za  ubezpieczenie  pojazdów  od  uszkodzeń  
i kradzieży AC muszą być naliczane od aktualnej wartości rynkowej pojazdu
• Odstąpienie od stosowania zasady proporcji  w przypadku zaniżenia sumy ubezpieczenia i 

zaakceptowanie  podanej  klauzuli  likwidacyjnej,  która  w  tym  przypadku  odnosi  się  do 
wartości rynkowej pojazdu,

•Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
•Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
•Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
•Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
•Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
•Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń
•Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny – zniesione
•Płatność składki w 4 równych ratach kwartalnych

5.Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane:
•Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
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•Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
•Przyjęcie podanej klauzuli nie zawiadomienia w terminie o szkodzie
•Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
•Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka 
•Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
•Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
•Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego doubezpieczenia

VII. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób skazanych 

1.Ubezpieczający: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
2.Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego
Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia, które zaszły w okresie ubezpieczenia:
• śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie pracy, w drodze do i z 

miejsca  pracy,  jeżeli  nastąpiła  nie  później  niż  w  okresie   180  dni  licząc  od  daty 
nieszczęśliwego wypadku w czasie pracy, w drodze do i z miejsca pracy;

• stały lub  długotrwały uszczerbek na  zdrowiu  Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku w czasie pracy, w drodze do i z miejsca pracy

3.Zakres ubezpieczenia: ograniczony do wypadków czasie pracy, w drodze do i z pracy, miejsca 
wykonywania poleceń służbowych. Świadczenia podstawowe. 
4.Suma  ubezpieczenia:  10  000  zł./  1  os.  w  przypadku  śmierci  i  trwałego  uszczerbku  
na zdrowiu
5.Liczba ubezpieczonych: 17 osób bez imiennie

6.Warunki szczególne wymagane:
•Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 
•Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 
•Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych 
•Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 
•Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 
•Płatność składki w 4 równych ratach kwartalnych 

7.Warunki szczególne preferowane:
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli nie zawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka 
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
• Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego doubezpieczenia
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Szczegółowy opis  przedmiotu  zamówienia  zawierający  warunki  wymagane  
dla ubezpieczenia NNW członków OSP – zadanie II

A. Postanowienia ogólne
1.  Określone  w  niniejszym  załączniku  do  specyfikacji  sumy  ubezpieczenia  obowiązują  
w  każdym 12-miesięcznym okresie  ubezpieczenia,  a  także  w  pełnej  wysokości  w  umowach 
zawieranych na okres krótszy od pełnego roku, z zastrzeżeniem możliwych zmian w czasie ilości 
ubezpieczonych osób.

B. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Swarzędz

I. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży  Pożarnej  
– Zakres I

1. Ubezpieczający: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego
Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia, które zaszły w okresie ubezpieczenia:
• śmierć  ubezpieczonego  w wyniku  nieszczęśliwego  wypadku  w czasie  akcji  lub  ćwiczeń, 

jeżeli nastąpiła nie później niż w okresie 180 dni licząc od daty nieszczęśliwego wypadku 
w czasie akcji lub ćwiczeń

• stały lub  długotrwały uszczerbek na  zdrowiu  Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku w czasie akcji lub ćwiczeń

przy czym jako:
• czas  akcji  należy  rozumieć  czas  od  powiadomienia  i  zadysponowania  członków  OSP  

do  akcji  gaśniczej  lub  ratunkowej,  do  chwili  zgłoszenia  w  Powiatowym  Stanowisku 
Kierowania faktu powrotu do strażnicy OSP

• czas  ćwiczeń należy rozumieć  jako okres  od zadysponowania  członków OSP do miejsca 
ćwiczeń, do chwili powiadomienia Powiatowego Stanowiska Kierowania o fakcie powrotu 
do strażnicy OSP

3. Liczba ubezpieczonych: 62 osoby imiennie
4. Zakres świadczeń 
Jednorazowe  odszkodowanie,  o  którym  mowa  w  art.  26  ust  1  i  2  ustawy  o  ochronie 
przeciwpożarowej  w razie  doznania  stałego  lub  długotrwałego  uszczerbku  na  zdrowiu  albo  
z  tytułu  śmierci  Ubezpieczonego.  Wysokość  odszkodowania  ustala  się  zgodnie  z  przepisami 
ustawy z dnia 30.10.2002r. o Ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.) 

II. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP – Zakres II

1.Ubezpieczający: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
2.Przedmiot ubezpieczenia (zgodnie z art. 32 ust. 3pkt 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej): 
następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  członków  Ochotniczych  Straży  Pożarnych,  w  tym 
następstwa NNW zaistniałych  w trakcie  pracy,  wykonywania  poleceń   służbowych,  trwania 
ćwiczeń, szkoleń i zawodów, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące 
trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego,  jeżeli  nastąpiła nie później  niż  w 
okresie 180 dni licząc od daty nieszczęśliwego wypadku.
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3.Zakres  ubezpieczenia:  ograniczony  do  wypadków  czasie  pracy,  wykonywania  poleceń 
służbowych,  trwania  ćwiczeń,  szkoleń  i  zawodów  oraz  w  drodze  do  i  z  pracy,  miejsca 
wykonywania poleceń służbowych, ćwiczeń, szkoleń i zawodów. Świadczenia podstawowe. 
4.Suma  ubezpieczenia:  10  000  zł./  1  os.  w  przypadku  śmierci  i  trwałego  uszczerbku  
na zdrowiu
5.Liczba ubezpieczonych: 2 jednostki OSP (łącznie 95 osób)

Warunki szczególne wymagane (dla punktów „A” i „B” powyżej):
•Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 
•Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 
•Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych 
•Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 
•Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 
•Płatność składki w 4 równych ratach kwartalnych 
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Warunki wymagane – definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych

Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, 
gwałtownego  zniszczenia  obiektu  budowlanego  lub  jego  części,  a  także  konstrukcyjnych 
elementów  rusztowań,  elementów  urządzeń  formujących,  ścianek  szczelnych  i  obudowy 
wykopów (zgodnie z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 prawa budowlanego).
(dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych)

Franszyza  integralna  -  dolna  granica  odpowiedzialności  Ubezpieczyciela  (szkody  poniżej 
ustalonej wartości wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej).

Franszyza redukcyjna - kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej 
szkodzie.

Dym-  zawiesina  cząsteczek  w  gazie  będąca  bezpośrednim  skutkiem  spalania,  która  nagle 
wydobyła  się  ze  znajdujących  się  w  miejscu  ubezpieczenia  urządzeń  paleniskowych  lub 
grzewczych  eksploatowanych  zgodnie  z  przeznaczeniem  i  przepisami  technicznymi,  przy 
sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)

Śnieg  /  lód  –  szkoda  w  ubezpieczonym  mieniu  powstała  wskutek  bezpośredniego  działania 
ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru 
śniegu lub lodu mienia  sąsiedniego na  mienie  ubezpieczone,  a  także zalanie  ubezpieczonego 
mienia wskutek topnienia śniegu albo lodu.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)

Trzęsienie ziemi- zgodnie z definicją określoną w OWU Ubezpieczycieli.
(dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych)

Wandalizm – zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub 
dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku)

Dewastacja –  rozmyślne  uszkodzenie  lub  zniszczenie  ubezpieczonego  mienia  przez  osoby 
trzecie.  (dotyczy ubezpieczenia mienia od mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od  
kradzieży z włamaniem i rabunku)

Klauzula likwidacyjna – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,  
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:
Bez względu na stopień amortyzacji lub zużycia technicznego danego przedmiotu ubezpieczenia, 
odszkodowanie  wypłacane jest  w pełnej  wysokości,  do sumy ubezpieczenia uszkodzonej  lub 
utraconej  rzeczy  ustalonej  w  wartości  księgowej  brutto  lub  odtworzeniowej  nowej.  Zasada 
proporcji z tytułu niedoubezpieczenia nie będzie stosowana. 
Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nieodtworzenia przedmiotu 
ubezpieczenia. 
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem 
i  rabunku,  sprzętu  elektronicznego,  a  w  ubezpieczeniu  AUTO  CASCO  dotyczy  sumy  
ubezpieczenia ustalonej w wartości rynkowej) 
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Klauzula automatycznego pokrycia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel  obejmuje  automatyczną  ochroną  ubezpieczeniową,  bez  konieczności 
wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją. 
Suma  ubezpieczenia  ulega  podwyższeniu  z  chwilą  przejścia  na  Ubezpieczającego  ryzyka 
związanego  z  posiadaniem tego  mienia.  Wartość  majątku  objętego  klauzulą  automatycznego 
pokrycia nie może przekroczyć 20% łącznej  sumy ubezpieczenia we wszystkich jednostkach. 
Zwiększenie  sumy  ubezpieczenia  ponad  limit  określony  powyżej  (ustalony  narastająco  dla 
wszystkich jednostek organizacyjnych, bez podlimitu dla pojedynczej jednostki) Ubezpieczający 
jest  zobowiązany zgłosić  niezwłocznie  po  wprowadzeniu  zmiany.  Zgłoszenie  to  powoduje  z 
chwilą jego dokonania odnowienie 20 procentowego limitu objętego klauzulą automatycznego 
pokrycia.  Składka  za  doubezpieczenie  jest  naliczana  za  każdy  dzień  faktycznej  ochrony  po 
zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z 
przedstawionej oferty (nie obowiązuje stosowana składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej), 
z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaż i innych zmniejszeń w stanie 
środków trwałych (zbilansowanie z przysługującym zwrotem składki za niewykorzystany okres 
ubezpieczenia zgodnie z art. 813 § 1 k.c.)   
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego)

Klauzula  daty  stempla  bankowego  lub  pocztowego  –  z  zachowaniem  pozostałych,  nie  
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia,  określonych we wniosku i  
ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że:
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego 
lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Klauzula zbycia  przedmiotu ubezpieczenia –  z  zachowaniem pozostałych,  nie  zmienionych 
niniejszą  klauzulą  postanowień  umowy  ubezpieczenia,  określonych  we  wniosku  i  ogólnych  
warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że:
1. W braku odmiennego stanowiska Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przekazanego do 

Ubezpieczyciela,  w  przypadku  zbycia  przedmiotu  ubezpieczenia  (np.  w  związku  z 
przewłaszczeniem na zabezpieczenie), umowa ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art. 823 § 
1 k.c., zaś prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.

2. Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wygasła na podstawie ust. 1 niniejszej klauzuli, nie wygasa 
ona  także  w  przypadku  powrotnego  przejścia  własności  na  Ubezpieczającego  lub 
Ubezpieczonego.

(dotyczy  ubezpieczenia  mienia  od  ognia  i  innych zdarzeń  losowych,  sprzętu  elektronicznego,  
AUTO CASCO)

Klauzula czasu ochrony – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,  
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:
W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty 
Ubezpieczyciel odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym 
z  żądaniem zapłaty  składki  za  okres,  przez  który  ponosił  odpowiedzialność.  W razie  braku 
zapłaty  wyżej  wymienionej  należności  Ubezpieczyciel  po  upływie  terminu  wezwie 
Ubezpieczającego  do  zapłaty  z  zagrożeniem,  że  brak  zapłaty  w wyznaczonym terminie,  nie 
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krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Klauzula nie ściągania rat nie wymagalnych -  z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 
niniejszą  klauzulą  postanowień  umowy  ubezpieczenia,  określonych  we  wniosku  i  ogólnych  
warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że:
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla 
Ubezpieczającego  rat  jeszcze  nie  wymagalnych  oraz  nie  żąda  zapłaty  pozostałych  rat.  W 
przypadku  wypłaty  jakiegokolwiek  odszkodowania  Ubezpieczający  zobowiązany  jest  do 
opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości, nawet jeżeli umowa 
ubezpieczenia zostanie wypowiedziana.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Klauzula  uznania  okoliczności - z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  
klauzulą,  postanowień  umowy  ubezpieczenia  określonych  we  wniosku  i  ogólnych  warunkach  
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel  uznaje,  że  przy  zawarciu  umowy  ubezpieczenia  znane  mu  były  wszelkie 
okoliczności, które są istotne dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Niniejsze postanowienie nie 
dotyczy sytuacji, gdy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy, 
zostały podane niezgodnie z prawdą.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń – z zachowaniem pozostałych, nie 
zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i  
ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych 
uznaje  za  wystarczający  do  czasu  przeprowadzenia  lustracji  przedmiotu  ubezpieczenia,  przy 
czym po przeprowadzeniu lustracji nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, 
które określone są w OWU jako minimalne dla uznania jego odpowiedzialności.
(dotyczy  ubezpieczenia  mienia  od  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych,  mienia  od  kradzieży  z  
włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, AUTO CASCO)

Klauzula  naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych  -  z  zachowaniem pozostałych,  nie  
zmienionych niniejszą klauzulą,  postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i  
ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ustala  się,  że  Ubezpieczyciel  zwróci  Ubezpieczającemu  koszty  naprawy  zniszczonych  lub 
uszkodzonych  zabezpieczeń  (stropów,  ścian,  podłóg,  drzwi,  zamków,  okien,  szyb,  żaluzji  i 
innych elementów) wskutek dokonanej albo usiłowanej kradzieży z włamaniem, a także koszty 
wymiany kluczy.
Limit kosztów ustala się w wysokości 20 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku) 
Klauzula zgłaszania szkód - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,  
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:
Na podstawie art.  818 § 1 k.c.  ustala  się  termin powiadomienia Ubezpieczyciela  o wypadku 
ubezpieczeniowym na  7 dni  od  daty uzyskania  przez  Ubezpieczającego lub  Ubezpieczonego 
wiedzy o zajściu wypadku. 
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(dotyczy  wszystkich  rodzajów  ubezpieczeń  z  wyjątkiem  ubezpieczenia  mienia  od  kradzieży  z  
włamaniem i rabunku oraz ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku  w ubezpieczeniu sprzętu  
elektronicznego i AUTO CASCO)

Klauzula miejsc ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Do  ubezpieczenia  przyjmuje  się  wszystkie  istniejące  i  przyszłe  lokalizacje  należące  do 
Ubezpieczającego  oraz  każde  miejsce  związane  z  prowadzoną  działalnością.  Ubezpieczający 
zobowiązany  jest  do  pisemnego  powiadomienia  Ubezpieczyciela  o  otwarciu  każdej  nowej 
lokalizacji w ciągu 30 dni.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Klauzula robót budowlano – montażowych - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 
niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczenie mienia od ognia i  innych zdarzeń losowych obejmuje także szkody powstałe  
w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano montażowych w mieniu będącym:
1) przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia,
2) przedmiotem drobnych robót budowlano montażowych do kwoty 1 000 000,- zł na wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że:
-  wartość  mienia  będącego  przedmiotem  drobnych  robót  budowlano  –  montażowych  
w  okresie  ubezpieczenia  nie  przekroczy  łącznie  1  000 000,-  zł,  a  pojedynczego  kontraktu 
100 000,- zł
- realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji 
nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego 
w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)

Klauzula przechowywania mienia – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia od 
podłoża w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane 
było  bezpośrednio  na  podłodze  lub  podstawie  niższej  niż  10  cm,  z  wyjątkiem  szkód 
spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego)

Klauzula 72 godzin -  ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej 
przyczyny w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody
(dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 
– z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Zakres  ochrony ubezpieczeniowej  sprzętu  elektronicznego  rozszerza  się  o  szkody powstałe  
w elektronicznym sprzęcie  przenośnym (również  w telefonach komórkowych)  używanym do 
celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie, przy czym w przypadku 
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kradzieży  z  włamaniem  ubezpieczonych  przedmiotów  z  pojazdu  odpowiedzialność 
ubezpieczyciela zostaje zachowana pod warunkiem, że:
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, trwała konstrukcja),
-  w  trakcie  postoju  podczas  transportu  pojazd  został  prawidłowo  zamknięty  na  wszystkie 
istniejące zamki i – jeżeli pojazd ma zainstalowany - włączony został system alarmowy, 
-  kradzież  z  włamaniem  miała  miejsce  pomiędzy  godziną  6.00  a  22.00  (bez  ograniczeń 
czasowych jeżeli pojazd z przewożonym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub 
w zamkniętym garażu),
-  sprzęt  pozostawiony  w  pojeździe  umieszczony  został  w  niewidocznym  miejscu  (np.  
w bagażniku).
(dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach 
samochodowych – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że:  
1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym na stałe 
zainstalowanym w pojazdach mechanicznych, przy czym w przypadku kradzieży z włamaniem 
z pojazdu Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność  pod warunkiem, że:
- pojazd posiada twardy dach (jednolita, sztywna konstrukcja),
- pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i – jeżeli ma zainstalowany - 
włączony został system alarmowy, 
- sprzęt, zgodnie z zaleceniami producenta, jest właściwie zamocowany,
-  kradzież  z  włamaniem  miała  miejsce  pomiędzy  godziną  5.00  a  23.00  (bez  ograniczeń 
czasowych  jeżeli  pojazd  został  zaparkowany na  parkingu  strzeżonym,  albo  znajdował  się  w 
garażu zamkniętym na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę.
2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
- powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli wypadek ten został spowodowany złym 
stanem technicznym pojazdu należącego do Ubezpieczającego,
-  objęte  ubezpieczeniem  Auto  Casco  pojazdu  albo  obowiązkowym  ubezpieczeniem  OC 
posiadacza pojazdu mechanicznego. 
(dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,  
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:
Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa  jedynie  przez  osoby  reprezentujące  Ubezpieczającego.  Za  reprezentantów 
Ubezpieczającego  uważa  się  Burmistrza  Miasta  Sędziszów i  jego  pełnomocników,  tj.  osoby 
posiadające pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu. 
(dotyczy  ubezpieczenia  mienia  od  ognia  i  innych zdarzeń  losowych,  sprzętu  elektronicznego,  
przedmiotów szklanych od stłuczenia)

Klauzula ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji –  z 
zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Odpowiedzialność  Ubezpieczyciela  za  szkody  powstałe  w  ubezpieczonym  sprzęcie 
elektronicznym  lub  jego  częściach  obejmuje  również  okres  od  daty  dostawy  do  miejsca 
ubezpieczenia do daty włączenia go do planowanej eksploatacji.  Warunkiem rozszerzenia jest 
magazynowanie sprzętu lub jego części w odpowiednich opakowaniach i pomieszczeniach do 
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tego  przystosowanych.  Okres  magazynowania  nie  może  przekraczać  6-ciu  miesięcy  od  daty 
dostawy.
(dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)

Klauzula  tymczasowego  magazynowania  lub  chwilowej  przerwy  w  eksploatacji –  z 
zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą,  postanowień  umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Zakres  ochrony ubezpieczeniowej  obejmuje  szkody w  sprzęcie  elektronicznym będącym we 
wcześniejszej  eksploatacji,  a  powstałe  w  czasie  tymczasowego  magazynowania  (poza 
stanowiskiem pracy) lub chwilowej przerwy w użytkowaniu w miejscu objętym ubezpieczeniem. 
Okres tymczasowego magazynowania nie może przekraczać 6-ciu miesięcy od daty dostawy.
(dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)

Klauzula  automatycznego  pokrycia  OC  -  z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych 
niniejszą  klauzulą,  postanowień  umowy  ubezpieczenia  określonych  we  wniosku  i  ogólnych  
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel  w  trakcie  trwania  umowy  ubezpieczenia  obejmuje  automatyczną  ochroną 
ubezpieczeniową na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia OC wszystkie przyjęte 
przez Ubezpieczającego w zarząd, administrację lub utrzymanie budynki, budowle, środki trwałe, 
pas  drogowy,  tereny  lub  sieci  na  terenie  statutowej  działalności  ubezpieczającego,  których 
użytkowanie  Ubezpieczający  rozpocznie  w  okresie  ubezpieczenia.  Ochrona  ubezpieczeniowa 
rozpoczyna się w momencie przyjęcia danej lokalizacji do użytku pod warunkiem, że adresy tych 
lokalizacji  wraz z wykazami znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości 
Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
(dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie -  z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 
niniejszą  klauzulą,  postanowień  umowy  ubezpieczenia  określonych  we  wniosku  i  ogólnych  
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel  pokrywa,  ponad  sumę  ubezpieczenia,  wszelkie  uzasadnione  
i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki / 
demontażu  i  wywiezienia  pozostałości,  poniesione  przez  Ubezpieczającego  w  związku  ze 
zrealizowaniem się zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, do wysokości 20% 
wartości szkody, nie więcej jednak niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)

Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 
niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel  dodatkowo  obejmuje  ochroną  ubezpieczeniową  poniesione  przez 
Ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców, 
związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody. Ustala się limit odszkodowawczy 
30 000  zł  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie  ubezpieczenia  w  systemie  na  pierwsze 
ryzyko.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)

Klauzula wadliwego wykonania prac, czynności lub usług
z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
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rozszerza  się  zakres  ubezpieczenia  o  odpowiedzialność  cywilną  Ubezpieczającego za  szkody 
osobowe  i  rzeczowe  spowodowane  przez  wypadki  ubezpieczeniowe  (zdarzenia  powodujące 
szkodę) powstałe w okresie ubezpieczenia po przekazaniu odbiorcy przedmiotu czynności, prac 
lub usług świadczonych przez Ubezpieczającego, wynikłe z nienależytego wykonania takiego 
zobowiązania,  niezależnie  od  źródła  obowiązku  odszkodowawczego  (czyny  niedozwolone, 
niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania). Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody 
zarówno wyrządzone odbiorcy czynności, prac lub usług, jak również innym poszkodowanym. W 
razie  wątpliwości  za  moment  przekazania  odbiorcy  przedmiotu  czynności,  prac  lub  usług 
świadczonych przez Ubezpieczającego przyjmuje się chwilę, w której została dokonana ostatnia 
czynność  faktyczna  związana  z  realizacją  całości  lub  formalnie  wyodrębnionego  etapu  tych 
czynności, prac lub usług.
(dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Klauzula  zmian  w  odbudowie -  z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  
klauzulą,  postanowień  umowy  ubezpieczenia  określonych  we  wniosku  i  ogólnych  warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego 
albo  uszkodzonego  ubezpieczonego  budynku  lub  budowli  przy  zastosowaniu  zmienionej 
konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika 
z aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia 
na budowę).
Limit odszkodowawczy w rocznym okresie ubezpieczenia 20% wartości szkody.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia innych zdarzeń losowych)

Klauzula  zmiany  lokalizacji  odbudowy  -  z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych 
niniejszą  klauzulą,  postanowień  umowy  ubezpieczenia  określonych  we  wniosku  i  ogólnych  
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego 
ubezpieczonego budynku lub budowli  w innej  lokalizacji,  jeżeli  zmiana lokalizacji  wynika z 
wydanych decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę), warunków zabudowy albo 
rachunku ekonomicznego.
Odszkodowanie w takiej sytuacji nie pokrywa kosztów zakupu gruntu w nowej lokalizacji. 
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia innych zdarzeń losowych)

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane

Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, 
gwałtownego  zniszczenia  obiektu  budowlanego  lub  jego  części,  a  także  konstrukcyjnych 
elementów  rusztowań,  elementów  urządzeń  formujących,  ścianek  szczelnych  i  obudowy 
wykopów (zgodnie z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 prawa budowlanego).
(dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych)

Klauzula funduszu prewencyjnego –  z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 
klauzulą,  postanowień  umowy  ubezpieczenia  określonych  we  wniosku  i  ogólnych  warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel  przekazuje  do  dyspozycji  Ubezpieczającego  środki  prewencyjne  
w  minimalnej  wysokości  1%,  3%  lub  5%  zainkasowanych  składek  z  wszystkich  rodzajów 
ubezpieczeń, począwszy od otrzymania I raty, w transzach odpowiadających ilości ustalonych 
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rat,  albo  zgodnie  ze  złożonym  wnioskiem.  Ubezpieczający  zobowiązany  jest  do 
udokumentowania wydatków z otrzymanych środków rachunkami lub kosztorysem. 
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Klauzula udziału w zysku – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,  
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:
Strony  umowy  ubezpieczenia  postanawiają,  że  w  przypadku,  gdy  wysokość  wypłaconych 
odszkodowań (w tym rezerwy na szkody zgłoszone i  nie  wypłacone) za okres ubezpieczenia 
wymieniony w umowie nie przekroczy 50% zapłaconych składek, ubezpieczycie zobowiązuje się 
do wypłacenia kwoty udziału w zysku wyliczonej w następujący sposób:

UZ = ( 0,5 – OD/SK ) x SK x 0,5
Gdzie:
UZ – udział w zysku,
OD –  odszkodowania  wypłacone  z  tytułu  umowy ubezpieczenia  (w tym rezerwy na  szkody 
zgłoszone i nie wypłacone),
SK – składka zapłacona,
Rozliczenie  klauzuli  nastąpi  dla  każdego  rodzaju  ubezpieczenia  oddzielnie.  Wypłata 
ewentualnego  udziału  w  zysku  nastąpi  w  ciągu  3  miesięcy  od  dnia  zakończenia  okresu 
ubezpieczenia.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Klauzula aktów terroryzmu  – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,  
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:
1. zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym 

mieniu  w  wyniku  pożaru,  eksplozji,  upadku  statku  powietrznego  i  akcji  ratowniczej 
prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, gdy ryzyka te są bezpośrednim następstwem 
aktów terroryzmu, a także następstwem podpalenia lub podłożenia ładunków wybuchowych 
przez grupy przestępcze albo innych czynów kryminalnych,

2. przez akty terroryzmu rozumie się działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powiązaniu 
z jakąkolwiek organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na niego wpływu 
(de iure lub de facto) przy użyciu siły albo przemocy.

3. limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 5 000 000,00 zł
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)

Klauzula okolicznościowa –  z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,  
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia  
strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel  zobowiązany  jest  samodzielnie  prowadzić  postępowanie  zmierzające  do 
wyjaśnienia  okoliczności  związanych  ze  szkodą  (np.  ustalenie  przebiegu  zdarzenia,  ustalenie 
osoby  sprawcy)  i  wypłacić  należne  odszkodowanie,  bez  konieczności  oczekiwania  na 
prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.
(dotyczy wszystkich ubezpieczeń dobrowolnych)

Klauzula  niezawiadomienia  w  terminie  o  szkodzie  –  z  zachowaniem  pozostałych,  nie  
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia,  określonych we wniosku i  
ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że:
W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązku zgłoszenia 
szkody w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty 
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należnego odszkodowania ani go nie ograniczy,  o ile niezawiadomienie w terminie nie miało 
wpływu na ustalenie przyczyn, okoliczności i skutków szkody. Przepisy art. 818 § 3 k.c. nie mają 
zastosowania.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Klauzula  włączenia  rażącego  niedbalstwa  –  z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych 
niniejszą  klauzulą,  postanowień  umowy  ubezpieczenia  określonych  we  wniosku  i  ogólnych  
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ochrona  ubezpieczeniowa  obejmuje  szkody  wyrządzone  wskutek  rażącego  niedbalstwa 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności jeżeli 
Ubezpieczający lub Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie.
(dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Klauzula szybkiej likwidacji szkód –  z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą  
klauzulą,  postanowień  umowy  ubezpieczenia  określonych  we  wniosku  i  ogólnych  warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) 
jest konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, Ubezpieczający powiadamiając o szkodzie 
Ubezpieczyciela  może  przystąpić  do  samodzielnej  likwidacji  szkody,  sporządzając  stosowny 
protokół  opisujący  rozmiar  i  przyczynę  zdarzenia.  Równocześnie  Ubezpieczający  przedstawi 
wyliczenie  wartości  szkody  lub  fakturę  za  naprawę,  które  będą  podstawą  obliczenia 
odszkodowania  przez  Ubezpieczyciela.  W przypadku awarii  sprzętu  elektronicznego,  którego 
przywrócenie do pracy nie jest  natychmiast  konieczne, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody 
może  przystąpić  do  samodzielnej  likwidacji  szkody  na  powyższych  zasadach  jedynie  w 
przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 
dni od daty otrzymania zgłoszenia.
(dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)

Klauzula  168  godzin  -  z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą,  
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia  
strony uzgodniły, że:
ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny w tym samym 
miejscu do upływu 7 dni od zgłoszenia pierwszej szkody 
(dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Klauzula  przeoczenia -  z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą,  
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:

          Dopuszcza się możliwość przeoczenia istotnych informacji  przez Ubezpieczającego i nie 
dostarczenia  ich  w  wymaganym  terminie  Ubezpieczycielowi.  Jeżeli  przeoczenie  nie  będzie 
skutkiem winy umyślnej  lub  rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego,  to  nie  będzie  to  miało 
negatywnego  wpływu  na  ochronę  ubezpieczeniową  (nie  będzie  podstawą  odmowy  wypłaty 
odszkodowania  lub  jego  ograniczenia)  pod  warunkiem  uzupełnienia  brakującej  informacji 
niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Klauzula zmiany wielkości ryzyka -  z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą  
klauzulą,  postanowień  umowy  ubezpieczenia  określonych  we  wniosku  i  ogólnych  warunkach  
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
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W razie  ujawnienia  okoliczności,  która  pociąga  za  sobą istotną  zmianę  prawdopodobieństwa 
wypadku, żadnej ze stron nie przysługuje żądanie zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej. 
W przypadku istotnego wzrostu ryzyka ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel może wystąpić do 
Ubezpieczającego z wnioskiem o podjęcie rozsądnych działań prowadzących do zmniejszenia 
tego ryzyka.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń) 
 
Klauzula wypłaty bezspornej części odszkodowania - z zachowaniem pozostałych, nie  
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku 
i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
W przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę Ubezpieczyciel 
wypłaca bezsporną część szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w formie zaliczki w 
ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczenia mienia z wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej)

Klauzula  wyrównania  sumy ubezpieczenia  -  z zachowaniem pozostałych,  nie  zmienionych 
niniejszą  klauzulą  postanowień  umowy  ubezpieczenia  określonych  we  wniosku  i  ogólnych 
warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
W razie zdarzenia  objętego ochroną ubezpieczeniową w przypadku,  gdy suma ubezpieczenia 
niektórych  kategorii  mienia  okaże  się  wyższa  niż  koszt  odtworzenia,  nadwyżka  ta  zostanie 
rozłożona  na  te  kategorie  mienia,  którego  suma  ubezpieczenia  jest  niższa  od  kosztów 
odtworzenia 
(dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego)

Klauzula likwidacji drobnych szkód -  z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 
klauzulą  postanowień  umowy  ubezpieczenia  określonych  we  wniosku  i  ogólnych  warunkach 
ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
1.  W przypadku  szkód,  których  szacowana  wartość  nie  przekracza  3 000,00  zł, a  których 
natychmiastowa  likwidacja  jest  niezbędna  do  kontynuowania  bezpiecznej  jazdy  lub  do 
zapewnienia  niezakłóconej  pracy  jednostki,  Ubezpieczony  może  dokonać  likwidacji  szkody 
samodzielnie  lub  poprzez  wyspecjalizowany  serwis  (zakład  naprawczy),  nie  czekając  na 
oględziny Ubezpieczyciela, zachowując części uszkodzone. 
W  razie  stwierdzenia  szkód  z  tytułu  kradzieży  z  włamaniem,  rabunku  lub  posiadających 
znamiona przestępstwa, Ubezpieczający przed rozpoczęciem likwidacji szkody zobowiązany jest 
do niezwłocznego powiadomienia organów Policji.
Dokumentami  (dowodami),  które  należy  niezwłocznie  przedstawić  Ubezpieczycielowi, 
potwierdzającymi fakt powstania szkody i wysokości poniesionych strat są:  
-         zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody,
-         rachunki za naprawę lub zakup części, 
-         uszkodzone części, które zostały wymienione,
-         w  przypadku  szkód  powstałych  w  wyniku  czynu  o  znamionach  przestępstwa  -  notatka 
policyjna,
2. W odniesieniu do szkód z AUTO CASCO rozliczenie kosztów naprawy następować będzie 
bezgotówkowo pomiędzy Ubezpieczycielem a warsztatem, w którym naprawiany był  pojazd. 
Podstawę rozliczenia stanowić będą faktury przedstawione przez warsztat. Naprawy pojazdów 
odbywać  będą  się  w  warsztatach  wskazanych  przez  Ubezpieczającego.  Ubezpieczyciel 
zobowiązuje się akceptować przy wypłacie odszkodowania stawki roboczogodzin i ceny części 
zamiennych obowiązujące w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego.
Na  pisemny  wniosek  Ubezpieczającego  rozliczenie  szkody  może  nastąpić  na  podstawie 
kosztorysu sporządzonego przez warsztat naprawczy lub Ubezpieczyciela
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(dotyczy  ubezpieczenia  AUTO  CASCO,  przedmiotów  szklanych  od  stłuczenia,  sprzętu 
elektronicznego, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i  
rabunku)

Klauzula  pokrycia  kosztów  naprawy  uszkodzeń  powstałych  w  mieniu  otaczającym  -  z 
zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły,  
że:
Ochroną  ubezpieczeniową  dodatkowo  objęte  są  wszelkie  szkody  w  mieniu  otaczającym 
należącym do Ubezpieczającego, które są bezpośrednią konsekwencją szkód w ubezpieczonych 
przedmiotach
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji –  z zachowaniem pozostałych,  nie  zmienionych 
niniejszą  klauzulą  postanowień  umowy  ubezpieczenia  określonych  we  wniosku  i  ogólnych 
warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
Ochrona  ubezpieczeniowa  nie  ulegnie  zmianom,  jeżeli  budynki,  urządzenia  i  instalacje 
(występujące w wykazie mienia – załącznik nr 1 do SIWZ) są wyłączone z eksploatacji przez 
okres krótszy niż 1 rok, pod warunkiem, że mienie to jest należycie zabezpieczone.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)

Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli – z zachowaniem 
pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych 
we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
ochroną  ubezpieczeniową  dodatkowo  objęte  są  szkody  w  ubezpieczonych  budynkach  i 
budowlach  spowodowane  kradzieżą  elementów  stałych  tych  nieruchomości  (np.  rynien, 
parapetów, ogrodzeń itp.).
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)

Klauzula  odnowienia  lub  odtworzenia  dokumentów  -  z  zachowaniem  pozostałych,  nie  
zmienionych niniejszą klauzulą,  postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i  
ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel  pokrywa  w  granicach  ustalonego  limitu  udokumentowane  koszty  związane  
z  zabezpieczeniem,  odnowieniem, transportem i/lub  odtworzeniem planów, map bądź innych 
dokumentów,  uszkodzonych  albo  zniszczonych  w  związku  ze  szkodą  objętą  zakresem 
ubezpieczenia.  Ubezpieczający,  w  granicach  ustalonego  limitu,  zastrzega  sobie  prawo  do 
skorzystania  z  usług  firmy  specjalizującej  się  w  zakresie  wykonywania  prac  (czynności) 
określonych w niniejszej klauzuli.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 80 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)

Klauzula  automatycznego  doubezpieczenia  -  z zachowaniem pozostałych,  nie  zmienionych 
niniejszą  klauzulą,  postanowień  umowy  ubezpieczenia  określonych  we  wniosku  i  ogólnych  
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że
W  przypadku  wypłaty  jakiegokolwiek  odszkodowania  Ubezpieczyciel  jest  zobowiązany  do 
automatycznego  odtworzenia  sumy  ubezpieczenia  do  stanu  pierwotnego,  informując  o  tym 
Ubezpieczającego  wraz  z  obowiązkowym  podaniem  kosztu  doubezpieczenia.  Jeżeli 
Ubezpieczający nie wniesie sprzeciwu na takie doubezpieczenie w przeciągu 7 dni od otrzymania 
powiadomienia  Ubezpieczyciel  naliczy  dodatkową  składkę  do  końca  rocznego  okresu 
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ubezpieczenia  „co  do  dnia”,  zgodną  z  odpowiednią  stopą  składki  w  złożonej  ofercie 
przetargowej.
Powyższe nie dotyczy szkód całkowitych w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych, sprzętu elektronicznego i AUTO CASCO.
(dotyczy wszystkich ubezpieczeń dobrowolnych)
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Wykaz pojazdów

LP Nr rej. Marka Typ Rodzaj Pojemność 
/ładowność

Rok 
produkcji

Data I 
rejestracji L. miejsc  Wartość Jednostka 

organizacyjna

Aktualny 
Okres 

ubezp. OC

Aktualny 
Okres 

ubezp. AC

1 PZ76624 Solaris Urbino 15 Autobus 9186 cm3 / - 2005 19.07.2005 42+114 -   zł
Urząd Miasta i 

Gminy 
Swarzędz

28-07-2009 
27-07-2010 -

2 PZ47483 Solaris Urbino 18 Autobus 11967 cm 3 / 
- 2004 15.07.2004 176 -   zł

Urząd Miasta i 
Gminy 

Swarzędz

15-07-2009 
14-07-2010 -

3 PZ29514 Solaris Urbino 18 Autobus 11967 cm 3 / 
- 2003 26.09.2003 44+1 -   zł

Urząd Miasta i 
Gminy 

Swarzędz

26-09-2009 
25-09-2010 -

4 PZ99629 Solaris Urbino 15 Autobus 9186 cm3 / - 2006 19.05.2006 43+107 -   zł
Urząd Miasta i 

Gminy 
Swarzędz

20-05-2009 
19-05-2010 -

5 PZ6898F Solaris Urbino 18 Autobus 9186 cm3 / - 2007 05.06.2007 43+81 -   zł
Urząd Miasta i 

Gminy 
Swarzędz

06-06-2009 
05-06-2010 -

6 PZ9340L Solaris Urbino 12 
W9 Autobus 9186 cm3 / - 2008 09.09.2008 60+31 -   zł

Urząd Miasta i 
Gminy 

Swarzędz

10-09-2009 
09-09-2010 -

7 PZ 07162 Volvo 7000 Autobus 7284 cm3 / - 2002 29.08.2002 106 -   zł
Urząd Miasta i 

Gminy 
Swarzędz

30-08-2009 
29-08-2010 -

8 PZ07163 Volvo 7000 Autobus 7284 cm3 / - 2002 29.08.2002 33+73 -   zł
Urząd Miasta i 

Gminy 
Swarzędz

30-08-2009 
29-08-2010 -

9 PZ76174 Volvo 7000A Autobus 7284 cm3 / - 2001 15.06.2001 176 -   zł
Urząd Miasta i 

Gminy 
Swarzędz

15-06-2009 
14-06-2010 -

10 POZ26KK Volvo 7000A Autobus 7284 cm3 / - 2001 15.06.2001 176 -   zł
Urząd Miasta i 

Gminy 
Swarzędz

15-06-2009 
14-06-2010 -

11 POZT320 Volvo B-10B LE-
A61/6x2 Autobus 9603 cm3 / - 2000 26.10.2000 42+110 -   zł Urząd Miasta i 

Gminy 
10-11-2009 
09-11-2010 -
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Swarzędz

12 POZT437 Volvo B-10B LE A 
61 Autobus 9603 cm3 / - 2000 10.11.2000 42+68 -   zł

Urząd Miasta i 
Gminy 

Swarzędz

03-11-2009 
02-11-2010 -

13 POZT438 Volvo B-10B LE-
A61/6x2 Autobus 9603 cm3 / - 2000 10.11.2000 42+110 -   zł

Urząd Miasta i 
Gminy 

Swarzędz

10-11-2009 
09-11-2010 -

14 POZ94CR Volvo B-10M 
A61/N Autobus 9603 cm3 / - 1997 04.07.1997 42+1 -   zł

Urząd Miasta i 
Gminy 

Swarzędz

05-07-2009 
04-07-2010 -

15 PZN756F Volvo B-10L-
A51/204U222 Autobus 9603 cm3 / - 1999 05.07.1999 35+74 -   zł

Urząd Miasta i 
Gminy 

Swarzędz

05-07-2009 
04-07-2010 -

16 POZ40EV Volvo B-10L-
A51/204U222 Autobus 9603 cm3 / - 1999 05.07.1998 35+74 -   zł

Urząd Miasta i 
Gminy 

Swarzędz

05-07-2009 
04-07-2010 -

17 PZ17798 Volvo B-10L-
A51/204U222 Autobus 9603 cm3 / - 1998 30.07.1998 35 -   zł

Urząd Miasta i 
Gminy 

Swarzędz

30-07-2009 
29-07-2010 -

18 POZ94KJ Volvo B-10L-
A51/204U222 Autobus 9603 cm3 / - 1998 05.06.1998 35 -   zł

Urząd Miasta i 
Gminy 

Swarzędz

05-06-2009 
04-06-2010 -

19 POZ42EV Volvo B-10L-
A51/204U222 Autobus 9603 cm3 / - 1998 29.06.1998 34+1 -   zł

Urząd Miasta i 
Gminy 

Swarzędz

29-06-2009 
28-06-2010 -

20 POZ88EV Daewoo Lanos Sedan 
TF 69V LPG osobowy 1498 cm3 / - 2000 01.03.2001 5 7 000,00 zł

Urząd Miasta i 
Gminy / Straż 

Miejska

14-03-2009 
13-03-2010

14-03-2009 
13-03-2010

21 PZ2981A Dacia 
Logan

Ambiance 
Arctica SD osobowy 1390 cm3 / - 2006 25.06.2006 5 13 500,00 zł

Urząd Miasta i 
Gminy / Straż 

Miejska

26-06-2009 
25-06-2010 13-03-2010

22 PZ9568K Peugeot Partner U 
Move G 9HX osobowy 1560 cm3 / - 2007 02.06.2008 5 36 000,00 zł

Urząd Miasta i 
Gminy / Straż 

Miejska

02-06-2009 
01-06-2010 26-06-2009

23 PZ18879 Jelcz 004 specjalny 11100 cm3 / 
7000 kg 1980 14.06.1980 4 10 000,00 zł Urząd Miasta i 

Gminy / OSP
23-11-2009 
22-11-2010 25-06-2010
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24 PZ2405A Fiat Ducato 244 
2,8 ciężarowy 2800 cm3 

/1515 kg 2006 14.06.2006 3 60 000,00 zł Urząd Miasta i 
Gminy / OSP

14-06-2009 
13-06-2010 02-06-2009

25 PZ18882 JELCZ / 
STAR 008 specjalny 5958 cm3 / 

3500 kg 1995 19.08.1995 6 20 000,00 zł
Urząd Miasta i 

Gminy 
Swarzędz

01-01-2010 
31-12-2011 01-06-2010

26 PZ9333J MAN TGM 12.240 specjalny 6872 cm3 / - 2007 26.02.2008 6 -   zł Urząd Miasta i 
Gminy / OSP

28.01.2010 
27.02.2011 -

27 PZ94411 Fiat Panda 1.1 
Actual 5D osobowy 1108 cm3 / - 2005 21.03.2006 5 12 000,00 zł

Urząd Miasta i 
Gminy 

Swarzędz

21-03-2009 
20-03-2010 21-03-2009

28 POZ88AH Polonez Truck 1,6 DC specjalny 
pogrzebowy

1598 cm3 / 
985 kg 1999 21.12.1999 4+1 3 600,00 zł Urząd Miasta i 

Gminy / ZGK
10-11-2009 
09-11-2010 20-03-2010

29 PZI393V Citroen Berlingo 1,4i osobowy
1360 cm3 
(75 KM) / 

655 kg
1998 08.12.1998 5 8 500,00 zł

Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej w 
Swarzędzu

08.12.2009 - 
07.12.2010

08.12.2009 - 
07.12.2010

30 PZ87406 Opel Agila 1,2 
KAT osobowy

1199 cm3 
(55 kW) / 

650 kg
2001 25.10.2001 4 12 500,00 zł

Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej w 
Swarzędzu

15.12.2009 - 
14.12.2010

15.12.2009 - 
14.12.2010
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Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

Lp. Jednostka 
organizacyjna

Lokalizacja / 
przeznaczenie

Stan 
budynku Rok budowy

Pow. 
użytk. 
w m2

Sprawne 
urządzenia 
odgromowe

Materiały konstrukcyjne

Ściany Stropy Stropodach Pokrycie dachu
Zabezpieczenia 

przeciwpożarowe
Zabezpieczenia 

przeciwkradzieżowe
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1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta 
i Gminy 

Swarzędz

Budynek 
administracyjny 

ul. Rynek 1
Dobry 1807 2160,00 Tak Murowane Drewno Drewno Dachówka

Ręczna 
sygnalizacja 

pożaru (3 
przyciski), 

gaśnice (12 szt.), 
hydrnaty 

zewnętrzne (4 
szt.) i wewnętrzne 

(4 szt.)

Monitoring 
zewnętrzny, stróż 

nocny, Straż Miejska 
w dzień, kraty w 

oknach ważniejszych 
pomieszczeń na 
parterze oraz w 

oknach pokoju kasy

Budynek Domu 
Kultury w 
Uzarzewie

Dobry Brak danych 338,85 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych Zgodnie z 
przepisami p/poż Brak

Budynek 
świetlicy w 
Zalasewie

Dobry Brak danych 167,17 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych Zgodnie z 
przepisami p/poż Brak

Budynek 
świetlicy w 
Gortatowie

Dobry Brak danych 89,57 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych Zgodnie z 
przepisami p/poż Brak

Budynek 
świetlicy w 
Rabowicach

Dobry Brak danych 148,67 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych Zgodnie z 
przepisami p/poż Brak

Budynek 
świetlicy w 
Gruszczynie

Dobry Brak danych 309,22 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych Zgodnie z 
przepisami p/poż Brak

Budynek 
świetlicy w 
Wierzonce

Dobry Brak danych 165,79 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych Zgodnie z 
przepisami p/poż Brak

Budynek 
pawlionu 

handlowego, Pl. 
Handlowy

Dobry Brak danych 44,40 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych Zgodnie z 
przepisami p/poż Brak

Budynek ośrodka 
zdrowia, ul. 

Poznańska 15*
Dobry Brak danych 828,83 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych Zgodnie z 

przepisami p/poż Brak
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2.
Biblioteka 
Publiczna w 
Swarzędzu

Nie dotyczy
Gaśnice (11 szt.) 
we wszystkich 
lokalizacjach

Okna z szybami 
antywłamaniowymi 

(Zalasewo, 
Paczkowo, Swarzędz 
- os. Czwartaków), 

lokalny system 
alarmowy (os. 
Czwartaków)

3.

Gimnazjum 
im. Mikołaja 
Kopernika w 
Zalasewie

Budynek szkolny 
z salą 

gimnastyczną
Dobry 2005 4 

380,80 Tak Cegła

Płyty 
kanałowe; na 
zapleczu sali 

słupy stalowe i 
drewniane

Brak danych Blacha 
dachówkowa

Lokalne 
urządzenie 

alarmowe, ręczna 
sygnalizacja 

pożaru, gaśnice 
(13 szt.), hydranty 
wewnętrzne (10 

szt.)

Okratowane okna 
piwniczne, 
monitoring 

zewnętrzny i 
wewnętrzny, dozór 
wewnętrzny (nie 

wszystkie dni 
tygodnia)
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4.

Gimnazjum 
Nr 2 im. 
Królowj 
Jadwigi w 
Swarzędzu

Budynek szkolny 
z salą 

gimnastyczną
Zadowalający 1956 2 

853,59 Tak Cegła 
ceramiczna

Żelbetowe, 
ceramiczne Drewno Dachówka 

karpiówka

Lokalne 
urządzenie 

alarmowe, ręczna 
sygnalizacja 

pożaru, gaśnice 
(15 szt.), hydranty 

wewnętrzne (7 
szt.) i zewnętrzne 

(4 szt.)

 

5.

Gimnazjum 
Nr 3 im. 
Polskich 
Noblistów w 
Swarzędzu

Budynek szkolny Zadowalający 1984 8 
627,30 Tak Beton Beton Beton Papa

Budynek 
biblioteki 
publicznej

Zadowalający 2006 505,00 Tak Beton Beton Beton Papa

Ręczna 
sygnalizacja 

pożaru, gaśnice 
(zgodnie z 

przepisami), 
hydranty 

wewnętrzne (23 
szt.)

Okratowane okna na 
parterze budynku i w 

pokojach 
księgowości, alarm 

lokalny, dozór 
wewnętrzny i 
zewnętrzny

6.
Ośrodek 
Kultury w 
Swarzędzu

Nie dotyczy Zgodnie z 
przepisami p/poż Brak

7.

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w 
Swarzędzu

Budynek 
biurowy, ul. 

Poznańska 25*
Dobry Brak danych 1 

034,00 Tak Drewno Drewno Brak danych Papa

Lokalne 
urządzenie 

alarmowe, gaśnice 
(2 szt.)

Kraty woknach, 
urządzenie 

sygnalizacyjno-
alarmowe z 

powiadomieniem 
patrolu

Budynek 
administracyjny, 
ul. Działkowa 61

Dobry 2001 155,50 Tak Cegła Murowane Brak danych Blacha Gaśnica

Kraty woknach, 
urządzenie 

sygnalizacyjno-
alarmowe z 

powiadomieniem 
patrolu
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8.

Swarzędzkie 
Centrum 
Sportu i 
Rekreacji

Pływalnia, ul. 
Kosynierów 1** Dobry 2002 b/d Tak Cegła - Beton, 

drewno
Papa 

termozgrzewalna

Hala sportowa, 
ul. Św. Marcin 1 Dobry 1980 1 

908,00 Tak Cegła - Drewno Papa

Scena i 
lodowisko, ul. 

Kosynierów 1**
Dobry 2008 b/d Tak Cegła Beton - Papa

Budynek 
techniczy, ul. Św. 

Marcin 1**
Dobry b/d b/d Tak Cegła Beton - Papa

Automatyczna 
sygnalizacja 

pożaru z 
powiadomieniem 
PSP (płuwalnia), 
gaśnice, hydranty 

wewnętrzne i 
zewnętrzne

Dozór wewnętrzny, 
system 

sygnalizacyjno-
alarmowy z 

powiadomieniem 
patrolu

Brak

Dozór wewnętrzny, 
system 

sygnalizacyjno-
alarmowy z 

powiadomieniem 
patrolu

Brak

9.

Przedszkole 
Nr 1 
"Żołędziowe 
Skrzaty" w 
Swarzędzu

Budynek 
przedszkola Dobry 1900-1915 567,80 Tak Cegła Drewniane 

murowane Drewno Papa

Lokalne 
urządzenie 
alarmowe, 

gaśnice, hydrant 
zewnętrzny

Okratowane okna 
(częściowo), dozór 

wewnętrzny i 
zewnętrzny, system 

sygnalizacyjno-
alarmowy z 

powiadomieniem 
patrolu

10.

Przedszkole 
Nr 2 "Miś 
Uszatek" w 
Swarzędzu

Budynek 
przedszkola Dobry 1982 841,10 Tak Cegła Brak danych

Płyty 
azbestowo-
cementowe

Papa

Gaśnice (7 szt.), 
hydranty 

wewnętrzne (3 
szt.)

System 
sygnalizacyjno-

alarmowy z 
powiadomieniem 

patrolu

11. Przedszkole 
Nr 3 

Budynek 
przedszkola Dobry 1981 207,00 Tak Murowane Brak danych Brak danych Papa Zgodnie z 

przepisami p/poż Kraty w oknach
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12.

Przedszkole 
Nr 4 
„Bajkowy 
Świat”

Budynek 
przedszkola, Os. 
Mielżyńskiego 

4a*

Dobry 2000 785,85 Tak Cegła Beton Brak danych Papa

Ręczna 
sygnalizacja 

pożaru (1 
przycisk), gaśnice 

(5 szt.), koc 
gaśniczy, hydrant 

zewnętrzny i 
wewnętrzny

Okratowane okna 
(gabinet gł. 

księgowego), dozór 
wewnętrzny i 

zewnętrzny, system 
sygnalizacyjno-

alarmowy z 
powiadomieniem 

patrolu

Budynek 
przedszkola, OS. 
Raczyńskiego 19

Dobry 1993 290,84 Tak Beton Beton Brak danych Papa Gaśnice (3 szt.) Brak

13.
Przedszkole 
Nr 5 „Zielona 
Półnutka” 

Budynek 
przedszkola Dobry 1988 870,30 Tak Cegła pełna Beton Beton, 

drewno
Papa, dachówka 

karpiówka

Gaśnice (7 szt.), 
hydranty 

wewnętrzne (5 
szt.)

Okratowane okna 
(częściowo), system 

sygnalizacyjno-
alarmowy z 

powiadomieniem 
patrolu

14. Przedszkole w 
Kobylnicy 

Budynek 
przedszkola Dobry 1906/1977 441,40 Tak Cegła Stropy Kleina Drewno Dachówka Gaśnice (6 szt.)

System 
sygnalizacyjno-

alarmowy z 
powiadomieniem 

patrolu

Strona 57 z 78



Budynki, ul. 
Bramkowa 4 Zadowalający Brak danych 484,41 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych

Budynki, ul. 
Cieszkowskiego 

8a*
Zadowalający Brak danych 91,07 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych

Budynki, ul. 
Cieszkowskiego 

12*
Zadowalający Brak danych 198,38 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych

Budynek, ul. 
Dworcowa 13 Zadowalający Brak danych 120,16 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych

Budynek, ul. 
Jesionowa 7 Zadowalający Brak danych 403,88 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych

Budynek, ul. 
Kilińskiego 16 Zadowalający Brak danych 263,03 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych

Budynki, ul. 
Kilińskiego 28 Zadowalający Brak danych 237,90 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych

Budynki, ul. 
Kilińskiego 29 Zadowalający Brak danych 281,70 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych

Budynek, ul. 
Kilińskiego 33 Zadowalający Brak danych 110,94 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych

Budynek, ul. 
Kościuszki 1 Zadowalający Brak danych 155,53 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych

Budynek, ul. 
Kórnicka 2 Zadowalający Brak danych 165,18 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych

Budynek, ul. 
Kórnicka 4* Zadowalający Brak danych 197,02 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych

Budynek, ul. 
Kórnicka 8* Zadowalający Brak danych 60,40 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych

Budynek, ul. 
Kórnicka 28 Zadowalający Brak danych 357,85 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych

Budynek, ul. 
Kórnicka 34 Zadowalający Brak danych 302,18 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych

Budynek, ul. 
Kórnicka 42 Zadowalający Brak danych 150,46 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych

Budynek, ul. 
Kórnicka 250, 

Zalasewo
Zadowalający Brak danych 95,06 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych

Budynek, ul. 
Nowa 6 Zadowalający Brak danych 189,99 Brak danych Murowane Brak danych Brak danych Brak danych

Strona 58 z 78



16.

Szkolne 
Schronisko 
Młodzieżowe 
„Sarenka” 

Nie dotyczy
Gaśnice (2 szt.), 

hydrant 
wewnętrzny

Okratowane okna

17.
Szkoła 
Podstawowa 
Nr 1 

Budynek szkolny Zadowalający 1886/1988 2 
311,52 Tak Cegła / suporex Brak danych Drewno / 

beton Papa

Gaśnice (15 szt.), 
hydrant 

wewnętrzny i 
zewnętrzne (13 

szt.)

Dozór wewnętrzny i 
zewnętrzny

18.

Szkoła 
Podstawowa 
Nr 4 im. Jana 
Brzechwy

Budynek szkolny Dobry 1989 7 
186,00 Tak Płyta betonowa Żelbetowe Płyty 

korytkowe Papa

Lokalne 
urządzenie 

alarmowe (sala 
komputerowa nr 

111), gaśnice 
proszkowe (27 
szt.), hydranty 

wewnętrzne (23 
szt.)

Kraty w oknach 
(księgowość i sala 

komputerowa), 
monitoring 

wewnętrzny i 
zewnętrzny, dozór 

woźnego i stróża całą 
dobę, urządzenie 
sygnalizacyjno-

alarmowe z 
powiadomieniem 

patrolu (s. 
Komputerowa)
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19.

Szkoła 
Podstawowa 
Nr 5 im. 
Adama 
Wodziczki

Budynek szkolny 
A Dobry 2000 2 

055,00 Tak Bloczki 
betonowe Brak danych Brak danych Papa

Budynek szkolny 
E Dobry 2000 788,21 Tak Bloczki 

betonowe Brak danych Brak danych Papa

Budynek szkolny 
B Dobry 1995 1 

173,30 Nie Prefabrykowane 
żebletowe Brak danych Płyty 

korytkowe Papa

Budynek szkolny 
C Dobry 1993 1 

557,30 Nie Prefabrykowane 
żebletowe Brak danych Płyty 

korytkowe Papa

Budynek szkolny 
D Dobry 1997 2 

126,10 Nie Prefabrykowane 
żebletowe Brak danych Płyty 

korytkowe Papa

Budynek szkolny Dobry 1900 213,00 Nie Cegła Brak danych Drewno Dachówka

Ręczny system 
sygnalizacji 

pożaru (1 przycisk 
- budynek C), 

lokalne 
urządzenie 

alarmowe, gaśnice 
(zgodnie z 
przepisami 

p.poż.), hydranty 
wewnętrzne (12 

szt.)

Kraty w oknach 
(gabinety dyrektorów, 

sekretariat, sala 
komputerowa na 

piętrze bud. C), stróż 
nocny, system 

sygnalizacyjno-
alarmowy (sala 

komputerowa w bud. 
D, bilioteka w bud. 

A)

20.
Szkoła 
Podstawowa w 
Kobylnicy 

Budynek szkolny Dobry 1964 1 
679,96 Brak danych Cegła 

ceramiczna Brak danych Brak danych Papa
Gaśnice, hydranty 

wewnętrzne (3 
szt.)

Okratowa okna 
(gabinet dyrektora, 

schronisko), 
urządzenie 

sygnalizacyjno-
alarmowe z 

powiadomieniem 
patrolu (s. 

Komputerowa)

Budynek 
gospodarczy Dobry 1975 72,00 Brak danych Cegła 

ceramiczna Brak danych Brak danych Papa Brak Brak

21.
Szkoła 
Podstawowa w 
Wierzonce 

Budynek 
szkolny-stara 

część
Dobry 1905 420,00 Tak Cegła Drewno Drewno Dachówka Zgodnie z 

przepisami p/poż Brak

Budynek 
szkolny-nowa 

część
Dobry 1997 325,00 Tak YTONG Brak danych Brak danych Papa Zgodnie z 

przepisami p/poż Brak

Budynek 
gospodarczy Dobry 1905 124,80 Tak Cegła, drewno - Drewno Papa Zgodnie z 

przepisami p/poż Brak
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Budynek 
administracyjno - 

biurowy ul. 
Strzelecka 2

Zadowalający 1976 549,23 tak cegła Brak danych Brak danych dachówka Gaśnice (2 szt.) Kraty w oknach

Garaże (3 szt.), 
ul. Strzelecka 2 Zadowalający 1964 49,61 Nie cegła, suporex - Brak danych papa

Garaż, ul. 
Strzelecka 2 Zadowalający 1964 42,96 Nie cegła, suporex - Brak danych papa

Garaż, ul. 
Strzelecka 2 Zadowalający 1999 27,52 Nie Brak danych - Brak danych Brak danych

Gaśnice (3 szt.)

Kraty w oknach, 
system 

sygnalizacyjno-
alarmowy z 

powiadomieniem 
patrolu

Warsztat 
samochodowy, 
ul. Strzelecka*

Zadowalający 1964 30,00 Tak cegła, suporex - Brak danych papa Brak Brak

Pomieszczenie 
socjalne, 

Rabowice, ul. 
Świerkowa

Zadowalający 1993 13,93 Brak danych Brak danych - Brak danych Brak danych Brak Brak

Wiata garażowa, 
ul. Strzelecka 2 Zadowalający 2000 83,72 Nie Stal - Stal Blacha Brak Brak

Budynek 
gospodarzczy, ul. 

Strzelecka 2
Zadowalający 1999 93,65 Brak danych Brak danych - Brak danych Brak danych Brak Brak

Garaż** 
wysypisko SOK 

Rabowice
Zadowalający 1993 25,49 Brak danych Brak danych - Brak danych Brak danych Brak Brak

Magazyn garaż, 
ul. Strzelecka 2 Zadowalający 1993 21,64 Nie cegła, suporex - Brak danych papa Brak Brak

Budynek 
przedpogrzebowy 

CK Gortatowo
Zadowalający 1997/2006 122,25 Tak Cegła - Brak danych papa Gaśnice (2 szt.)

Kraty w oknach, 
system 

sygnalizacyjno-
alarmowy z 

powiadomieniem 
patrolu

Hala 
magazynowa, 

SOK Rabowice, 
ul. Świerkowa

Zadowalający 2006 279,75 Tak Blacha Stal - Blacha

Gaśnice (6 szt.), 
hydranty 

System 
sygnalizacyjno-

alarmowy z 
powiadomieniem 

patrolu

Kraty w oknach, 
dozór wewnętrzny, 
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23. Zespół Szkół 
w Paczkowie 

Budynek szkolny, 
ul. Dworska 1 Zadowalający 1904 730,00 Tak Cegła Betonowe belki Belki 

drewniane Dachówka

Lokalne 
urządzenie 

alarmowe, gaśnice 
(6 szt.), hydrant 

wewnętrzny

Budynek szkolny 
Oddział "P", ul. 

Szkolna 14
Dobry 1904 243,00 Tak Cegła Betonowe belki Belki 

drewniane Dachówka

Lokalne 
urządzenie 

alarmowe, gaśnice 
(3 szt.)

Sala 
gimnastyczna, ul. 

Szkolna 16
Zadowalający 2002 748,00 Tak Cegła Betonowe belki Belki 

drewniane Papa

Lokalne 
urządzenie 

alarmowe, gaśnice 
(4 szt.)

Okratowane okna 
(częściowo), system 

sygnalizacyjno-
alarmowy z 

powiadomieniem 
patrolu, dozór 
wewnętrzny

24.
Żłobek 
Miejski 
„Maciuś” 

Budynek żłobka Dobry 1987 1 
000,00 Tak Prefabrykowana 

płyta betonowa

Płyta kanałowa 
(24 cm) z 
wieńcami 

żelbetowymi

Płyta 
kanałowa 
(24 cm) z 
wieńcami 

żelbetowymi

Papa

Gaśnice (5 szt.), 
koc gaśniczy, 

hydranty 
wewnętrzne (4szt. 

DN25)

System 
sygnalizacyjno-

alarmowy z 
powiadomieniem 

patrolu
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Wykaz dróg

Lp. Rodzaj drogi Długość

1 Drogi utwardzone w gminie - drogi gminne 28,272 km

2 Drogi utwardzone w mieście - drogi gminne 47,563 km

3 Drogi utwardzone w mieście - drogi powiatowe 12,701 km

4 Drogi nieutwardzone w mieście - drogi gminne 18,900 km

5 Drogi nieutwardzone w gminie - drogi gminne 147,613 km

RAZEM: 255,049 km

Drogi utwardzone w mieście:

nazwa ulicy  długość  powierzchnia  kostka  asfalt 
 długość  powierzchnia  długość  powierzchnia 

Kobylnicka 200 1 000 200 1 000
Żytnia 230 1 150 230 1 150
Zwycięstwa 230 1 150 230 1 150
Osiedlowa 260 1 300 260 1 300
Gagarina 130 650 130 650
Teligi 150 750 150 750
Zacisze 130 650 130 650
Żwirki i Wigury 400 2 000 400 2 000
Grunwaldzka 400 2 000 400 2 000
 Wąska 200 1 000 200 1 000
Warszawska 400 2 000 400 2 000
Cybińska 750 3 750 750 3 750
Słowackiego 650 3 250 650 3 250
Nowy Świat 400 2 000 400 2 000
Mickiewicza 150 750 150 750
Krótka 100 500 100 500
Mylna 80 400 80 400
Bramkowa 160 800 160 800
Gołębia 100 500 100 500
Zapłocie 260 1 300 260 1 300
Kilińskiego 330 1 650 330 1 650
Wiankowa 115 575 115 575
Gruszczyńska 190 950 190 950
Wielka Rybacka 298 1 490 298 1 490
Mała Rybacka 70 350 70 350
Podgórna 251 1 255 251 1 255
Ogrodowa 79 395 79 395
Kórnicka 862 4 310 862 4 310
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Kraszewskiego 125 625 125 625
Sikorskiego 393 1 965 393 1 965
Kutrzeby 247 1 235 247 1 235
Dąbrowskiego 224 1 120 224 1 120
Marcinkowskiego 321 1 605 321 1 605
Rabowicka 101 505 101 505
Słoneczna 532 2 660 532 2 660
Orzeszkowej 295 1 475 295 1 475
Brzechwy 110 550 110 550
Wilkońskich 578 2 890 578 2 890
Pogodna 885 4 425 885 4 425
Boczna 211 1 055 211 1 055
Kasprowicza 303 1 515 303 1 515
Paderewskiego 737 3 685 737 3 685
Żeromskiego 455 2 275 455 2 275
Poniatowskiego 297 1 485 297 1 485
3-go Maja 684 3 420 684 3 420
Rzemieślnicza 163 815 163 815
Miodowa 229 1 145 229 1 145
Jasińska 408 2 040 408 2 040
Kosynierów 248 1 240 248 1 240
Skryta 144 720 144 720
Kaczorowskiego 704 3 520 704 3 520
Okrężna 637 3 185 637 3 185
Szumana 791 3 955 791 3 955
Tysiąclecia 1 404 9 828 560 3 920 844 5 908
Graniczna 1 623 8 115 1 623 8 115
Kirkora 150 900 150 900
Przybylskiego 980 5 390 360 1 966 520 2 860
Staszica 730 3 650 730 3 650
Trauguta 350 1 750 350 1 750
Krasickiego 349 1 745 349 1 745
Prusa 372 1 860 372 1 860
osiedle Mielżyńskiego 980 5 880 980 5 880
Nowa 110 550 110 550
Rynek 590 2 950 590 2 950
Pl. Powstańców 
Wielkopolskich 80 400 80 400
Pl. Niezłomnych 280 1 400 280 1 400
Nowowiejska 645 3 548 645 3 548
Meblowa 115 575 115 575
Rolna 321 1 605 321 1 605
Armii Poznań 810 4 860 810 4 860
droga dojazdowa do 
ZS1 208 1 248 208 1 248
Sporna 480 2 443
Rutkowskiego 170 1 700
Różana 160 1 120
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Droga Dojazdowa
Działkowa 1 850
Piaskowa 599
Krańcowa 1 977
Malinowa
Morelowa 230
Czereśniowa 80
Brzoskwiniowa 80
Wiśniowa 80

LĄCZNIE: 31 223 150 479 14 285 75 032 13 109 67 643

S W A R Z Ę D Z
Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Armii Poznań 323001 P 800
2 Bednarska 323002 P 110
3 Gen. Józefa Bema 323003 P 500
4 Boczna 323004 P 215
5 Bramkowa 323005 P 50
6 Jana Brzechwy 323006 P 113
7 Brzoskwiniowa 323007 P 75
8 Bursztynowa 323008 P 200
9 Cechowa 323009 P 50
10 Józefa Chełmońskiego 323010 P 113
11 Cicha 323011 P 110
12 Ciesielska 323012 P 100
13 Marii Curie-Skłodowskiej 323013 P 88
14 Cybińska 323014 P 750
15 Czereśniowa 323015 P 75
16 Jarosława Dąbrowskiego 323016 P 227
17 Diamentowa 323017 P 210
18 Działkowa 323018 P 1850
19 Arkadego Fiedlera 323019 P 70
20 Aleksandra Fredry 323020 P 114
21 Jurija Gagarina 323021 P 130
22 Garbarska 323022 P 100
23 Garncarska 323023 P 100
24 Gołębia 323024 P 80
25 Górków 323025 P 280
26 Graniczna 323026 P 1420
27 Swarzędz(Grudzińskiego) - Jasin(Grudzińskiego) - Łowęcin(Pszenna) 323027 P 590
28 Grunwaldzka 323028 P 370
29 Gruszczyńska 323029 P 193
30 Gryniów 323030 P 480
31 Gwiaździsta 323031 P 320
32 Plac Handlowy 323032 P 100
33 Jasińska 323033 P 380
34 Jaskółcza 323034 P 100
35 Teofila Kaczorowskiego 323035 P 730
36 Jana Kasprowicza 323036 P 306
37 Jana Kilińskiego 323037 P 300
38 Prof. Stanisława Kirkora 323038 P 150
39 Kobylnicka 323039 P 200
40 Jana Kochanowskiego 323040 P 200
41 Marii Konopnickiej 323041 P 427
42 Mikołaja Kopernika 323042 P 167
43 Wojciecha Kossaka 323043 P 96
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44 Kosynierów 323044 P 220
45 Kowalska 323045 P 170
46 Kórnicka 323046 P 535
47 Krańcowa 323047 P 350
48 Ignacego Krasickiego 323048 P 349
49 Józefa Kraszewskiego 323049 P 130
50 Kręta 323050 P 220
51 Krótka 323051 P 100
52 Księżycowa 323052 P 280
53 Kuśnierska 323053 P 100
54 Gen. Tadeusza Kutrzeby 323054 P 280
55 Kwiatowa 323055 P 206
56 Leśna 323056 P 245
57 Łąkowa 323057 P 360
58 3 Maja 323058 P 693
59 Malinowa 323059 P 220
60 Mała Rybacka 323060 P 78
61 Karola Marcinkowskiego 323061 P 324
62 Jana Matejki 323062 P 246
63 Meblowa 323063 P 115
64 Adama Mickiewicza 323064 P 150
65 Os. Macieja Mielżyńskiego 323065 P 980
66 Miła 323066 P 80
67 Miodowa 323067 P 224
68 Heleny Modrzejewskiej 323068 P 575
69 Morelowa 323069 P 230
70 Murarska 323070 P 105
71 Mylna 323071 P 80
72 Napoleońska 323072 P 600
73 Plac Niezłomnych 323073 P 280
74 Nowa 323074 P 110
75 Nowowiejska 323075 P 550
76 Nowy Świat 323076 P 380
77 Ogrodowa 323077 P 88
78 Okrężna 323078 P 641
79 Orla 323079 P 290
80 Elizy Orzeszkowej 323080 P 301
81 Osiedlowa 323081 P 260
82 Ignacego Paderewskiego 323082 P 741
83 Pawia 323083 P 170
84 Piaskowa 323084 P 600
85 Józefa Pieprzyka 323085 P 200
86 Platynowa 323086 P 340
87 Płóciennicza 323087 P 130
88 Podgórna 323088 P 263
89 Pogodna 323089 P 902
90 Południowa 323090 P 245
91 Józefa Poniatowskiego 323091 P 295
92 Plac Powstańców Wielkopolskich 323092 P 80
93 Poziomkowa 323093 P 200
94 Promykowa 323094 P 250
95 Bolesława Prusa 323095 P 372
96 Jakuba Przybylskiego 323096 P 980

97 Swarzędz(Rabowicka) - Jasin(Rabowicka) - Paczkowo(Polna) 323097 P 101

98 Mikołaja Reja 323097 P 200
99 Władysława Reymonta 323098 P 180
100 Józefa Rivoli 323099 P 290
101 Rolna 323100 P 321
102 Różana 323101 P 160
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103 Prof. Jana Rutkowskiego 323102 P 220
104 Rynek 323103 P 590
105 Rzemieślnicza 323104 P 162
106 Henryka Sienkiewicza 323105 P 260
107 Władysława Sikorskiego 323106 P 396
108 Piotra Skargi 323107 P 300
109 Skryta 323108 P 147
110 Słoneczna 323109 P 585
111 Juliusza Słowackiego 323110 P 650
112 Słowicza 323111 P 150
113 Sosnowa 323112 P 60
114 Spokojna 323113 P 332
115 Sporna 323114 P 480
116 Srebrna 323115 P 170
117 Tadeusza Staniewskiego 323116 P 700
118 Stanisława Staszica 323117 P 730
119 Stawna 323118 P 250
120 Sukiennicza 323119 P 100
121 Szewska 323120 P 150
122 Szmaragdowa 323121 P 240
123 Henryka Szumana 323122 P 870
124 Ślusarska 323123 P 150
125 Jędrzeja i Jana Śniadeckich 323124 P 285
126 Leonida Teligi 323125 P 150
127 Topolowa 323126 P 200
128 Tortunia 323127 P 950
129 Romualda Traugutta 323128 P 350
130 Tysiąclecia 323129 P 1450
131 Warszawska 323130 P 380
132 Warzywna 323131 P 480
133 Ks. Piotra Wawrzyniaka 323132 P 110
134 Wąska 323133 P 200
135 Wiankowa 323134 P 125
136 Wielka Rybacka 323135 P 304
137 Pauliny i Augusta Wilkońskich 323136 P 581
138 Wiśniowa 323137 P 70
139 Wschodnia 323138 P 125
140 Józefa Wybickiego 323139 P 200
141 Leona Wyczółkowskiego 323140 P 130
142 Zachodnia 323141 P 145
143 Zacisze 323142 P 130
144 Zapłocie 323143 P 260
145 Zielona 323144 P 175
146 Plac Zielony 323145 P 200
147 Złota 323146 P 440
148 Zwycięstwa 323147 P 230
149 Stefana Żeromskiego 323148 P 470
150 Żurawia 323149 P 170
151 Żwirki i Wigury 323150 P 400
152 Żytnia                                    323151 P 230
153 Warsztatowa 323152 P 150
154 Kupiecka 323153 P 335
155 droga dojazdowa do ZS1 323154 P  

Łączna długość:         48 321 
BOGUCIN

Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Boczna 323201 P 230
2 Gruszowa 323202 P 150
3 Grzybowa 323203 P 270
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4 Helikopterowa 323204 P 270
5 Jabłoniowa 323205 P 130
6 Jagodowa 323206 P 130
7 Janikowska 323207 P 190
8 Księdza Stefana Janke 323208 P 180
9 Jarzębinowa 323209 P 170
10 Jaśminowa 323210 P 370
11 Jodłowa 323211 P 695
12 Kolarska 323212 P 250
13 Kolejowa 323213 P 130
14 Olchowa 323214 P 520
15 Pilotów 323215 P 160
16 Różana 323216 P 210
17 Władysława Słocińskiego 323217 P 600
18 Sosnowa 323218 P 500

19 Szyszkowa 323219 P 100
20 Wiśniowa 323220 P 250
21 Wrzosowa 323221 P 1000
22 Zielona 323222 P 240

Łączna długość:            6 745 
G A R B Y

Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Akacjowa 323241 P 160
2 Garby(Łozinowa) do granicy do Poznań (ul. Borecka) 323242 P 1070
3 Opłotki 323243 P 230
4 Podleśna 323244 P 1880

5 Spółdzielcza (droga od dr wojewódzkiej (Tulecka) do dr powiatowej 
(Średzka)) 323245 P 2710

6 Transportowa 323246 P 1680
7 Garby (bez nazwy) od dr wojewódzkiej (ul. Tulecka) - Szewce 329027 P 1160

Łączna długość:            8 890 
G O R T A T O W O

Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Gortatowo(Błotna) - Łowęcin (b.n.) 323271 P 1620
2 Gortatowo(Fabryczna) - Gortatowo Huby - Święcinek 323272 P 2900
3 Cicha 323273 P 130
4 Daleka 323274 P 1000
5 Darniowa 323275 P 1450
6 Fabryczna 323276 P 2150
7 Solna 323277 P 180
8 Swarzędzka 323278 P 620

Łączna długość:         10 050 
G R U S Z C Z Y N

Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Cisowa 323311 P 480
2 Grabowa 323312 P 250
3 Grobla 323313 P 200
4 Plac Gruszczyński 323314 P 300
5 Jałowcowa 323315 P 160
6 Jaworowa 323316 P 260
7 Katarzyńska (od Spadochronowej do Uzarzewa) 323317 P 5150
8 Klonowa 323318 P 380
9 Kolejowa 323319 P 450
10 Krańcowa 323320 P 480
11 Krótka 323321 P 80
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12 Leśna 323322 P 600
13 Leszczynowa 323323 P 530
14 Łąkowa 323324 P 340
15 Mechowska 323325 P 1500
16 Miętowa 323326 P 200
17 Mirtowa 323327 P 200
18 Modrzewiowa 323328 P 470
19 Morwowa 323329 P 90
20 Na Stoku 323330 P 1500
21 Okrężna 323331 P 1200
22 Platanowa 323332 P 170
23 Polna 323333 P 630
24 Rumiankowa 323334 P 500
25 Rzemieślnicza 323335 P 240
26 Spadochronowa 323336 P 660
27 Szałwiowa 323337 P 220
28 Wiązowa 323338 P 210
29 Wierzbowa 323339 P 410
30 Wieżowa 323340 P 600
31 Wodna 323341 P 240

32 Zielińska od torów kolejowych do dr powiatowej (Swarzędzka) 323342 P 1800

33 Żwirki i Wigury 323343 P 100

34 bez nazwy (droga od dr powiatowej (Swarzędzka) do ul. Na Stoku) 323344 P 1100

Łączna długość:         21 700 
J A N I K O W O

Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Asfaltowa (do skrzyżowania z ul. Swarzędzką) 323381 P 780
2 Balonowa 323382 P 300
3 Cicha 323383 P 250
4 Leśna 323384 P 450
5 Lotnicza 323385 P 100
6 Mała 323386 P 70
7 Odrzutowa 323387 P 1000

8 Ogrodnicza w Janikowie - Wierzenicka w Wierzenicy - Działkowa w 
Wierzonce 323388 P 1200

9 Pilotów 323389 P 230
10 Podgórna 323390 P 600
11 Spadzista 323391 P 120
12 Sporna 323392 P 330
13 Kicin (ul. Swarzędzka) - Janikowo (ul. Swarzędzka) 320727 P 1130
14 Szybowcowa 323393 P 320
15 Turystyczna 323394 P 180
16 Ustronna 323395 P 330
17 Zakątek 323396 P 110

18 bez nazwy (Kicin (ul. Fabryczna) - Janikowo(b.n.) do Ogrodniczej) 320728 P 1200

19 bez nazwy (droga od granicy z Czerwonakiem - PGR Wierzenica do 
Janikowa (ul. Wierzenicka)) 323397  2875

Łączna długość:         11 575    
J A S I N

Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Bolesława 323411 P 800
2 Chabrowa 323412 P 180
3 Gromadzka 323413 P 225
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4 Zygmunta Grudzińskiego (Swarzędz(Grudzińskiego) - Jasin(Grudzińskiego) 
- Łowęcin(Pszenna)) 323027 P 880

5 Jadwigi 323414 P 200
6 Kazimierza 323415 P 950
7 Kmieca  323416 P 240
8 Leszka 323417 P 300
9 Mieszka 323418 P 750
10 Modrakowa 323419 P 325
11 Piasta 323420 P 570

12 Rabowicka (Swarzędz(Rabowicka) - Jasin(Rabowicka) - Paczkowo(Polna)) 323097 P 1770

13 Prof. Jana Rutkowskiego 323421 P 460
14 Sadowa 323422 P 490

15 Sołecka (od drogi powiatowej nr 208(Swarzędzka) przez Cmentarną - 
Sołecka do drogi krajowej nr 2) 323423 P 3250

16 Stolarska 323424 P 120
17 Szklarniowa 323425 P 560
18 Tulipanowa 323426 P 300
19 Warsztatowa 323427 P 200
20 Wiejska 323428 P 700
21 Wiosenna 323429 P 170
22 Władysława 323430 P 150
23 Wójtowska 323431 P 260
24 Wrzosowa 323432 P 190
25 Ziemowita 323433 P 550
26 Szafirowa 323434 P 360
27 Malwowa 323435 P 190
28 Krokusowa 323436 P 130

Łączna długość:         15 270 
K A R Ł O W I C E   

Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Topolowa 323471 P 330
2 bez nazwy (Dębogóra - Karłowice - Skorzęcin) 320717 P 2440
3 bez nazwy (Poznań - Koziegłowy - Dębogóra - Karłowice) 320731 P 530

Łączna długość:            3 300 
K A T A R Z Y N K I

Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Glebowa 323481 P 700
2 Gruszczyńska 323482 P 750
3 Łanowa 323483 P 500

Łączna długość:            1 950 
K O B Y L N I C A

Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Brzozowa 323491 P 280
2 Dolinowa 323492 P 370
3 Dolna 323493 P 150

4 Dworcowa (od dr powiatowej (Swarzędzka) do ul. Katarzyńskiej) 323494 P 3050

5 Krańcowa 323495 P 160
6 Krótka 323496 P 210
7 Kręta 323497 P 80
8 Kwiatowa 323498 P 160
9 Leśna 323499 P 285
10 Łąkowa 323500 P 190
11 Nizinna 323501 P 100
12 Podgórna 323502 P 470
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13 Polowa 323503 P 170
14 Południowa 323504 P 320
15 Poprzeczna 323505 P 310
16 Północna 323506 P 110
17 Różana 323507 P 120
18 Skośna 323508 P 110
19 Słonecznikowa 323509 P 190
20 Sosnowa 323510 P 160
21 Szkolna (od drogi krajowej nr 5 do ul. Katarzyńskiej) 323511 P 1200
22 Wiatrakowa 323512 P 960
23 Żwirki i Wigury 323513 P 520

Łączna długość:            9 675 
K R U S Z E W N IA

Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Orna 323531 P 700
2 Osiedle Izabelin 323532 P 300

3 Spółdzielcza (Garby ul.Spółdzielcza -Kruszewnia(Spółdzielcza) - 
Gowarzewo) 323533 P 2750

4 baz nazwy (Kruszewnia (od ul. Spółdzielczej) - Szewce) 329026 P 630
Łączna długość:            4 380 

Ł O W Ę C I N
Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Jesienna (Łowęcin (Jesienna) do Sokolniki Gwiazdowskie (bez nazwy do 
Łubinowej)) 323551 P 1880

2 Lipowa 323552 P 200
3 Łowiecka (Łowęcin(Łowiecka) - Paczkowo(Kościelonka)) 323553 P 1050
4 Owocowa 323554 P 1020
5 Poprzeczna 323555  1500

6 Pszenna (Swarzędz(Grudzińskiego) - Jasin(Grudzińskiego) - 
Łowęcin(Pszenna)) 323027 P 440

7 Rolnicza 323556 P 830
8 Sarnia 323557 P 300
9 Szkolna 323558 P 350
10 Śliwkowa 323559 P 490

Łączna długość:            8 060 
P A C Z K O W O   

Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Altanowa 323571 P 550
2 Betonowa 323572 P 600
3 Błękitna 323573 P 115
4 Braterska 323574 P 120
5 Budowlana 323575 P 590
6 Chłodna 323576 P 160
7 Dworska 323577 P 280
8 Falista 323578 P 575
9 Fasolowa 323579 P 110
10 Filtrowa 323580 P 200
11 Folwarczna 323581 P 600
12 Furmańska 323582 P 600
13 Groszkowa 323583 P 130
14 Kostrzyńska 323584 P 770

15 Kościelonka (Łowęcin(Łowiecka) - Paczkowo(Kościelonka)) 323553 P 950

16 Letnia 323585 P 250
17 Lodowa 323586 P 115
18 Nad Koplą 323587 P 450
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19 Ogrodowa 323588 P 1090
20 Ogórkowa 323589 P 200

21 Polna (Swarzędz(Rabowicka) - Jasin(Rabowicka) - Paczkowo(Polna)) 323097 P 800

22 Rolna 323590 P 540
23 Szkolna 323591 P 400
24 Sokolnicka 323592 P 1230
25 Wiosenna 323593 P 560
26 Zimowa 323594 P 550
27 Paprykowa 323595 P 120

Łączna długość:         12 655 
P U S Z C Z Y K O W O  Z A B O R Z E

Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 droga z Góry 321036 P 1100
2 droga z Jankowa 321031 P 1800

Łączna długość:            2 900 
R A B O W I C E

Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Bliska (Rabowice(Bliska) - Siekierki) 323641 P 2000
2 Bukowa 323642 P 500
3 Dębowa (Rabowice(Dębowa) - Gowarzewo) 329005 P 1000
4 Olszynowa 323643 P 1600
5 Świerkowa (od Rabowic do dr powiatowej (ul. Średzka)) 323644 P 1250

Łączna długość:            6 350 
S A R B I N O W O    

Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Bociania (od Jankowskiej(Uzarzewo) do Sarbinowo(Bociania)) 323671 P 1625

2 Chmielna 323672 P 275
3 Dobrepole 323673 P 1250
4 Dzika 323674 P 110

Łączna długość:            3 260 
S O K O L N I K    G W I A Z D O W S K I E

Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Łubinowa 323691 P 1460
2 Skałowska 323692 P 750

3 Sokolnicka (ul. Sokolnicka w Sokolnikach od ul. Łubinowej do rowu 
(zakręt)) 323592 P 770

4 Truskawkowa 323694 P 550
Łączna długość:            3 530 

U Z A R Z E W O
Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Czeremchowa 323711 P 950
2 Jankowska 323712 P 2400

3 bez nazwy (Uzarzewo od drogi krajowej nr 5 do drogi powiatowej nr 235) 323713 P 1150

Łączna długość:            4 500 
W I E R Z E N I C A

Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Kręta 323731 P 1350
2 Lisia 323732 P 550
3 Pawłówko 323733 P 1075
4 Podjazd 323734 P 100
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5 Śródpolna 323735 P 1950

6 Wierzenicka (Ogrodnicza w Janikowie - Wierzenicka w Wierzenicy - 
Działkowa w Wierzonce) 323388 P 1950

7 baz nazwy (Milno (ul. Polna) - Wierzenica (do ul. Wierzenickiej) do dr 
powiatowej nr 208) 320800 P 3780

8 baz nazwy (Kliny do drogi powiatowej nr 249) 320725 P 2000
Łączna długość:         12 755 

W I E R Z O N K A
Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Barcińska 323761 P 1400

2 Działkowa (Ogrodnicza w Janikowie - Wierzenicka w Wierzenicy - 
Działkowa w Wierzonce) 323388 P 2450

3 Gajowa 323762 P 400
4 Karłowicka 323763 P 1200
5 Ostatnia 323764 P 250

6 baz nazwy (od dr powiatowej nr 208 do dr powiatowej nr 207 do dr 
powiatowej nr 249 po granicy do Janikowa) 323765 P 6000

7 Leśników 323766 P 450
Łączna długość:         12 150 

Z A L A S E W O                                            
Lp. 
m. Nazwa ulicy Numer 

drogi długość

1 Agrestowa 323791 P 100
2 Angielska 323792 P 80
3 Austriacka 323793 P 280
4 Belgijska 323794 P 850
5 Borówkowa  323795 P 80
6 Botaniczna 323796 P 400
7 Cedrowa 323797 P 320
8 Chorwacka 323798 P 80
9 Cytrusowa 323799 P 130
10 Czeska 323800 P 110
11 Duńska 323801 P 100
12 Plac Europejski 323802 P 50
13 Figowa  323803 P 140
14 Fińska 323804 P 80
15 Francuska 323805 P 210
16 Glebowa 323806 P 440
17 Grecka 323807 P 400
18 Hebanowa 323808 P 400
19 Hiszpańska 323809 P 410
20 Holenderska 323810 P 90
21 Irlandzka 323811 P 120
22 Jeżynowa 323812 P 200
23 Kokosowa 323813 P 90
24 Litewska 323814 P 60
25 Łotewska 323815 P 90
26 Mahoniowa 323816 P 120
27 Mokra 323817 P 1040
28 Niemiecka 323818 P 200
29 Norweska 323819 P 160
30 Orzechowa 323820 P 380
31 Owocowa 323821 P 340
32 Palisandrowa 323822 P 90
33 Polska 323823 P 450
34 Portugalska 323824 P 120
35 Poziomkowa 323825 P 130
36 Pszczelna 323826 P 300
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37 Józefa Rivoli 323827 P 1350
38 Rosyjska 323828 P 300
39 Roślinna 323829 P 80
40 Równa 323830 P 400
41 Rzepakowa 323831 P 600
42 Siewna 323832 P 400
43 Skibowa 323833 P 120
44 Słowacka 323834 P 100
45 Spacerowa 323835 P 400
46 Srebrna 323836 P 80
47 Tadeusza Staniewskiego 323837 P 200
48 Szmaragdowa 323838 P 120
49 Szwajcarska 323839 P 300
50 Szwedzka 323840 P 90
51 Transportowa 323841 P  
52 Truskawkowa 323842 P 130
53 Ukośna 323843 P 1060
54 Ukraińska 323844 P 120
55 Węgierska 323845 P 80
56 Włoska 323846 P 100

Łączna długość:         14 670 
SUMA WSZYSTKICH DRÓG W GMINIE       222 686 
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WYKAZ PLACÓW ZABAW NALEŻĄCYCH DO MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

1. Plac zabaw w Uzarzewie
2. Plac zabaw w Kobylnicy przy Straży Pożarnej
3. Plac zabaw w Kobylnicy przy sklepie Lewiatan
4. Plac zabaw w Karłowicach przy blokach
5. Plac zabaw w Karłowicach przy Kaplicy
6. Plac zabaw w Wierzonce
7. Plac zabaw w Wierzenicy
8. Plac zabaw w Janikowie
9. Plac zabaw w Bogucinie
10. Plac zabaw w Gruszczynie
11. Plac zabaw w Paczkowie
12. Plac zabaw w Łowęcinie
13. Plac zabaw w Rabowicach
14. Plac zabaw w Kruszewni
15. Plac zabaw w Sokolnikach Gwiazdowskich
16. Plac zabaw w Sarbinowie
17. Plac zabaw w Zalasewie
18. Plac zabaw w Gortatowie
19. Plac zabaw w Garbach
20. Plac zabaw w Swarzędzu przy ul. Św. Marcin (dom katolicki)
21. Plac zabaw w Swarzędzu przy ul. Piaski/Dworcowa (park)
22. Plac zabaw w Swarzędzu przy pl. Niezłomnych
23. Plac zabaw w Swarzędzu przy ul. Kaczorowskiego (obok nowego przedszkola)
24. Plac zabaw w Swarzędzu przy ul. Kaczorowskiego (obok TBS)
25. Plac zabaw w Swarzędzu przy ul. Pogodnej
26. Plac zabaw w Swarzędzu przy ul. Granicznej/Kupieckiej
27. Plac zabaw w Swarzędzu na os. Czwartaków
28. Plac zabaw w Swarzędzu na os. Mielżyńskiego
29. Plac zabaw w Swarzędzu przy przystani Jeziora Swarzędzkiego

Wykaz wiat przystankowych znajdujące się na terenie Gminy Swarzędz

1.Wiata przystankowa – Garby Wielkie (przy polu)
2.Wiata przystankowa – Garby pętla (przy sklepie)
3.Wiata przystankowa – Garby (przy stadninie koni) 
4.Wiata przystankowa – Zalasewo   
5.Wiata przystankowa – Swarzędz, przy pawilonie meblowym
6.Wiata przystankowa – Sarbinowo (rozjazd na Paczkowo-Biskupice) 
7.Wiata przystankowa – Siekierki pętla (przy kościele)
8.Wiata przystankowa – Sokolniki   
9.Wiata przystankowa – Sokolniki pętla
10.Wiata przystankowa – Paczkowo (przy szkole) 
11.Wiata przystankowa – Sarbinowo (rozjazd Paczkowo-Biskupice) 
12.Wiata przystankowa – Łowęcin ul. Sarbinowska  
13.Wiata przystankowa – Swarzędz ul. Wrzesińska (przy sklepie)
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14.Wiata przystankowa – Gortatowo (za cmentarzem) 
15.Wiata przystankowa – Gortatowo  (przy świetlicy) 
16.Wiata przystankowa – Gruszczyn ul. Swarzędzka (przy boisku)
17.Wiata przystankowa – Gruszczyn ul. Swarzędzka w stronę Kobylnicy
18.Wiata przystankowa – Kobylnica pętla 
19.Wiata przystankowa – Wierzenica pętla 
20.Wiata przystankowa – Wierzonka (przy szkole) 
21.Wiata przystankowa – Karłowice pętla
22.Wiata przystankowa – Wierzonka (z Karłowic w stronę Swarzędza) 
23.Wiata przystankowa – Wierzonka przy szkole
24.Wiata przystankowa – Mechowo trasa S2 w stronę Bogucina
25.Wiata przystankowa – Przy fabryce FOX 
26.Wiata przystankowa – Janikowo S2 
27.Wiata przystankowa – Bogucin pętla 
28.Wiata przystankowa – Janikowo przy Agromie w stronę Swarzędza 
29.Wiata przystankowa – Janikowo Górne przy POZ_BRUK 
30.Wiata przystankowa – Janikowo Górne przy stacji Shell
31.Wiata przystankowa – Janikowo Dolne
32.Wiata przystankowa – Kobylnica (w stronę Uzarzewa)
33.Wiata przystankowa – Kobylnica – las ( w stronę Uzarzewa)
34.Wiata przystankowa – Uzarzewo pętla (bloki)
35.Wiata przystankowa – Kobylnica trasa  ul. Poznańska
36.Wiata przystankowa – Kobylnica trasa  ul. Poznańska
37.Wiata przystankowa – Kobylnica pętla
38.Wiata przystankowa – Gruszczyn 
39.Wiata przystankowa – Gruszczyn w stronę Swarzędza, ul. Swarzędzka przy boisku
40.Wiata przystankowa – Rabowice   
41.Wiata przystankowa – ul. Średzka w (stronę Swarzędza od Rabowic) 
42.Wiata przystankowa – Jasin pętla
43.Wiata przystankowa – os. Kościuszkowców
44.Wiata przystankowa – os. Czwartaków
45.Wiata przystankowa – ul. Cieszkowskiego
46.Wiata przystankowa – ul. Polna
47.Wiata przystankowa – ul. Poznańska 
48.Wiata przystankowa – ul. Poznańska( przy skansenie)
49.Wiata przystankowa – Swarzędz – Rynek Planty
50.Wiata przystankowa – ul. Średzka
51.Wiata przystankowa – os. Raczyńskiego
52.Wiata przystankowa – os. Raczyńskiego Agrobex
53.Wiata przystankowa – ETC Jasin
54. Wiata przystankową – ul. Przybylskiego w Swarzędzu
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Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (szkodowość)

Wg danych otrzymanych od Ubezpieczycieli szkodowość w jednostkach organizacyjnych Gminy 
Swarzędz w ciągu 6 ostatnich lat przedstawia się następująco:
 
1. Ubezpieczenia majątkowe:

Rok Ogień Kradzież Szyby Elektronika OC NNW

2004 Brak szkód Brak szkód Brak szkód Brak szkód
8 szkód

Wypłacono: 
5 984,85 zł 

Brak szkód

2005 Brak szkód Brak szkód Brak szkód Brak szkód
10 szkód

Wypłacono: 
8 428,65 zł

Brak szkód

2006 Brak szkód Brak szkód Brak szkód Brak szkód
8 szkód

Wypłacono: 
14 370,19 zł

Brak szkód

2007
7 szkód

Wypłacono: 
14 459,13 zł

Brak szkód
3 szkody

Wypłacono: 
1 489,99, zł

1 szkoda
Wypłacono:
2 432,80 zł

9 szkód
Wypłacono: 
20 964,95 zł

1 szkoda 
Wypłacono: 

990,00 zł

2008
5 szkód

Wypłacono: 
3 353,60 zł

Brak szkód
4 szkody

Wypłacono: 
1 953,98 zł

1 szkoda
Wypłacono:

748,00 zł

16 szkód
Wypłacono: 
32 510,16 zł

Brak szkód

2009

6 szkód
Wypłacono: 
363 621,24 

zł*

1 szkoda
Wypłacono: 
2 001,66 zł

3 szkody
Wypłacono: 
1 475,68 zł

1 szkoda
Wypłacono:

268,00 zł

2 szkód
Wypłacono: 
29 509,08 zł

Brak szkód

*) W sumie odszkodowań ujęto wypłatę za pożar budynku mieszkalnego w kwocie 350 tys. zł

2. Ubezpieczenia komunikacyjne:

Rok OC NNW AC

2004
1 szkoda

Wypłacono: 
500,00 zł

Brak szkód Brak szkód

2005
8 szkód

Wypłacono: 
18 447,38 zł

Brak szkód Brak szkód

2006
3 szkody

Wypłacono: 
5 744,56 zł

Brak szkód Brak szkód

2007
13 szkód

Wypłacono: 
64 026,68 zł

Brak szkód
2 szkody

Wypłacono: 
9 649,58 zł

2008
9 szkód

Wypłacono: 
15 320,26 zł

Brak szkód

2008 9 szkód
Wypłacono: 

Brak szkód
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15 320,26 zł

2009
2 szkody

Wypłacono: 
4 825,09 zł

Brak szkód
1 szkoda

Wypłacono: 
1 000,00 zł

Stan na dzień: 30.11.2009
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