
 

 
 
Niniejszy dokument stanowi załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania rzeczy- wersja obejmująca 
ochronę dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zarobkową zatwierdzone przez 
dyrektora Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie                                                  
w dniu 21 lutego 2021 r., wprowadzający treść klauzul dodatkowych spoza OWU do oferty dla Placówki 
Oświatowej:  
 
Klauzula OC Placówki Oświatowej, o treści:  
 

1)  Z zachowaniem pozostałych postanowień i wyłączeń OWU, do niniejszej umowy nie mają 
zastosowania następujące postanowienia OWU : §2 ust 10 pkt 2, §8 ust 1 pkt a (od słów „niniejsze 
wyłączenie nie ma zastosowania do …”), §9, §10.  

2) Dodatkowo, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu:  
- Szkód w instalacjach lub urządzeniach podziemnych,  
- Szkód wynikłych z wykorzystania młotów pneumatycznych, kafarów, środków wybuchowych,  
- Zaniedbania w zatrudnieniu, prowadzonym dochodzeniu, kontroli, raportowaniu do właściwych 
władz/instytucji, nieprawidłowego zgłoszenia lub zawieszenia pracownika, którego zachowanie 
może być wyłączone przez ust. 4 pkt a) Klauzula OC nauczyciela i pozostałych pracowników 
placówki oświatowej oraz dyrektora, zastępcy dyrektora lub osoby pełniącej obowiązki dyrektora.  

3)  Za Ubezpieczoną Działalność w rozumieniu OWU uważa się wykonywanie zadań 
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i 
wychowania oraz posiadanie przez Ubezpieczonego rzeczy związanych z wykonywaniem tych zadań.  
4)  Jako Placówka Oświatowa rozumiene są następujące podmioty: żłobek, przedszkole, szkoła 
podstawowa, gimnazjum, liceum, technikum, zespół szkół, szkoła zawodowa, szkoła pomaturalna, szkoły 
wyższe. 

  
Klauzula OC nauczyciela i pozostałych pracowników Placówki Oświatowej oraz dyrektora, zastępcy 
dyrektora lub osoby pełniącej obowiązki dyrektora , o treści:  
 

1) Z zachowaniem pozostałych postanowień i wyłączeń OWU, inaczej niż stanowi par. 6 ust 9 pkt a OWU, 
do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego ponoszoną 
w zakresie określonym przepisami prawa za Szkody Osobowe lub Szkody Rzeczowe wyrządzone 
Osobom Trzecim, wynikające z wykonywania czynności zawodowych nauczyciela oraz wyrządzone przez 
pozostałych pracowników placówki oświatowej, a także dyrektora, zastępcy dyrektora lub osoby pełniącej 
obowiązki dyrektora w związku z wykonywaniem zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i 
pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania na rzecz Ubezpieczającego oraz 
posiadanie przez Ubezpieczonego rzeczy związanych z wykonywaniem tych zadań.  

2) Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęta jest ponadto odpowiedzialność 
materialna wobec pracodawcy za nieumyślne Szkody Rzeczowe wyrządzone w ramach czynności 
związanych z umową o pracę (odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy).  

3) Jeżeli wobec Ubezpieczonego ma zastosowanie ograniczenie jego odpowiedzialności cywilnej, 
wynikające z przepisów prawa pracy, wysokość wypłaconego odszkodowania ograniczona jest do 
wysokości roszczeń regresowych przysługujących pracodawcy wobec Ubezpieczonego, określonych w 
kodeksie pracy.  

4)  Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń wynikających z:  

a) Rzeczywistego lub rzekomego wykorzystywania seksualnego, molestowania seksualnego, 
napaści na tle seksualnym, prześladowania seksualnego, przemocy fizycznej, napaści fizycznej, 
wszelkich psychicznych lub emocjonalnych krzywd, a także zmuszania do udziału w 
czynnościach seksualnych ze strony jakiegokolwiek pracownika (zgodnie z definicją zawartą w 
Dziale I, par 1 OWU);  

b) szkód wyrządzonych przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu lub 
prowadzenia działalności lub którą obowiązywał zakaz zajmowania określonego stanowiska, 
wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności lub zakaz 
prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi 
lub pozbawioną prawa do wykonywania zawodu;  

c) Rzeczywistego lub rzekomego błędnego nauczania.  

d) naruszenia przepisów BHP, rażącego naruszenia regulaminów i innych aktów wewnętrznych 
obowiązujących w zakładzie pracy – dotyczy wyłącznie dyrektora, zastępcy dyrektora lub osoby 
pełniącej obowiązki dyrektora;  



 

 
 
e) Z zachowaniem pozostałych postanowień i wyłączeń OWU, ochrona świadczona w ramach 
par. 2 ust. 11 OWU ograniczona jest wyłącznie do Szkód, o których mowa w ust. 2) niniejszej 
Klauzuli.  
f) Za molestowanie seksualne uważa się każde bezprawne zachowanie o charakterze 
seksualnym lub odnoszące się do płci ucznia bądź podopiecznego, przy czym na zachowanie 
takie mogą się składać elementy fizyczne, werbalne lub pozawerbalne. Molestowanie seksualne 
obejmuje również dopuszczenie lub brak wymaganego sprzeciwu wobec opisanych wyżej 
zachowań i czynności podejmowanych przez uczniów bądź podopiecznych wzajemnie wobec 
siebie.  

5) Zakres terytorialny: Polska.  

 


