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Ubezpieczenie Pracowników i Funkcjonariuszy Publicznych za Rażące Naruszenie Prawa 

Rekomendacje ze znakiem „?” 
Ubezpieczenie Ergo Hestia, InterRisk, Warta i Allianz 

 

 

Na rynku ubezpieczeniowym występuje kilku głównych ubezpieczycieli:  Ergo Hestia, Warta, 
InterRisk oraz Allianz oferujących ubezpieczenie Funkcjonariuszy za rażące naruszenie 
prawa.  
Ubezpieczenie Funkcjonariuszy, o którym mowa, nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym i 
każdy z ubezpieczycieli może sam określać warunki ochrony. Wszyscy ubezpieczyciele 
nazywają swoje ubezpieczenia tak samo. Warta i Allianz mają bardzo podobne 
ubezpieczenia, natomiast Ergo Hestia i InterRisk prezentują odmienne podejście do 
ubezpieczenia. 
 

Najważniejsze różnice w poszczególnych programach ubezpieczeniowych 
 

Ergo Hestia InterRisk Warta oraz  
Allianz - Program Ogólnopolski 

Ubezpieczyciel wymaga 
spełniania aż trzech 
warunków jednocześnie, aby 
była wypłata odszkodowania. 

Ubezpieczyciel wymaga dwóch 
warunków do wypłaty 
odszkodowania. 

Musi być spełniony tylko jeden 
warunek do wypłaty odszkodowania. 

1. Czynność lub jej 
zaniechanie, które doprowadzi 
w przyszłości do szkody, musi 
się wydarzyć w okresie 
ubezpieczenia Ergo Hestia.  
 

1. W okresie ubezpieczenia musi 
być zgłoszone roszczenie 
odszkodowawcze wobec 
ubezpieczonego, które dotyczy 
błędów z okresu ubezpieczenia 
lub okresów wcześniejszych. 

1. Czynność lub jej zaniechanie, które 
doprowadzi w przyszłości do szkody, 
musi się wydarzyć w okresie 
ubezpieczenia. 
 

2. Roszczenie skierowane 
przeciwko pracownikowi musi 
być zgłoszone w okresie 
ubezpieczenia Ergo Hestia.  
 

2. Błąd lub zaniechanie urzędnika 
nie może być zaskarżone przed 
zawarciem ubezpieczenia. Brak 
odwołania od decyzji urzędu 
przed okresem ubezpieczenia. 

 
 

Brak dodatkowych warunków 

3. Musi występować ciągłość 
ubezpieczenia w Ergo Hestia 
między ubezpieczeniem 
czynności wywołującej szkodę 
w przyszłości, a chwilą 
zgłoszenia roszczenia wobec 
ubezpieczonego.  

 
 
 

Brak trzeciego warunku 

 
 
 

Brak dodatkowych warunków 

Ubezpieczyciel WYMAGA 
ciągłości, aby doszło do 
wypłaty odszkodowania. 

Ubezpieczyciel ochrania jedynie 
roszczenia zgłoszone w ciągu 
rocznego okresu ochrony z 
błędów z przeszłości po 
spełnieniu powyższych 
warunków. 

Ubezpieczyciel NIE wymaga ciągłości 
ubezpieczenia, aby trwała ochrona nawet 
ponad 10 lat po zakończeniu 
ubezpieczenia. Ubezpieczenie ochrania 
roszczenia w przyszłości z błędów jakie 
miały miejsce w okresie ubezpieczenia. 
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Ergo Hestia InterRisk Warta oraz 
Allianz - Program Ogólnopolski 

Brak ciągłości ubezpieczenia w 
Ergo Hestia powoduje BRAK 
wypłaty odszkodowania, 
nawet jeśli działanie 
powodujące szkodę miało 
miejsce w okresie 
ubezpieczenia Ergo Hestia. 
Przy zakończeniu lub zmianie 
pracy ubezpieczenie w Ergo 
Hestia musi być 
kontynuowane, aby 
ubezpieczyciel wypłacił 
odszkodowanie, gdyż szkody 
mogą pojawić się później. 

Przy braku kontynuacji 
ubezpieczenia kończy się 
ochrona – brak ochrony za 
czynności wykonane przed 
rozpoczęciem ubezpieczenia i 
brak ochrony czynności 
wykonywanych w okresie 
ubezpieczenia. 

Przy braku kontynuacji ubezpieczenia np. 
zmiana ubezpieczyciela, zakończenie lub 
zmiana pracy cały czas trwa ochrona 
ubezpieczeniowa i gdy w tym czasie 
pojawi się szkoda i roszczenie 
ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. 

Przy niezmiennej sumie 
ubezpieczenia np. 50 tys. zł, w 
każdym roku za wszystkie 
szkody z lat wcześniejszych 
ubezpieczyciel wypłaci łącznie 
TYLKO 50 tys. złotych 
odszkodowania, co może nie 
wystarczyć na pokrycie 
wszystkich szkód. 

Przy niezmiennej sumie 
ubezpieczenia np. 50 tys. zł, w 
każdym roku za wszystkie szkody 
z lat wcześniejszych 
ubezpieczyciel wypłaci łącznie 
TYLKO 50 tys. złotych 
odszkodowania, co może nie 
wystarczyć na pokrycie 
wszystkich szkód. 

Przy niezmiennej sumie ubezpieczenia np. 
50 tys. zł w każdym roku, ubezpieczyciel 
wypłaci 50 tys. złotych za błędy 
poczynione w każdym roku – np. 50 tys. zł 
za błędy z 2012 roku, 50 tys. zł za błędy z 
2015 roku, 50 tys. za błędy z 2016 roku 
itd. za szkody z każdego roku. 

UWAGA HESTIA 
1. Pojedyncza suma 
ubezpieczenia na jedną i 
wszystkie szkody na dany rok, 
co może nie wystarczyć w 
przypadku pojawienia się 
więcej niż jednego błędu z 
danego roku ochrony.  
2. Brak ochrony na roszczenia 
bezpośrednie od 
poszkodowanego – naruszenie 
dóbr osobistych, brak ochrony 
OC w życiu prywatnym. 
 
Atrakcyjna składka ale 
obłożona aż trzema warunkami 
koniecznymi do spełnienia, aby 
doszło do wypłaty 
odszkodowania. 
 

UWAGA InterRisk 
1. Pojedyncza suma 
ubezpieczenia na jedną i 
wszystkie szkody na dany rok, co 
może nie wystarczyć w 
przypadku pojawienia się więcej 
niż jednego błędu z danego roku 
ochrony.  
2. Ochrona działa wobec 
ujawnionych błędów w roku 
ubezpieczenia z czynności z 
przeszłości pod warunkiem, iż 
przed okresem ubezpieczenia nie 
doszło do odwołania się od 
decyzji lub nie zostało zgłoszenie 
roszczenie lub zażalenie na pracę 
ubezpieczonego. 
3. Po zakończeniu polisy brak 
ochrony za czynności wykonane 
w okresie ubezpieczenia. 

UWAGA: WARTA 
1. Pojedyncza suma ubezpieczenia na 
jedną i wszystkie szkody na dany rok, co 
może nie wystarczyć w przypadku 
pojawienia się więcej niż jednego błędu z 
danego roku ochrony.  
Do podstawowego zakresu należy dokupić 
ochronę za Naruszenie Danych 
Osobowych oraz Ochronę Prawną. 
2. Brak ochrony na roszczenia 
bezpośrednie od poszkodowanego – 
naruszenie dóbr osobistych, brak ochrony 
OC w życiu prywatnym. 
3. Brak ochrony za naruszenie Dyscypliny 
Finansów Publicznych. 
4. Brak wysokich sum ubezpieczenia 
5. Przy wyborze pełnej ochrony wysoka 
składka 
6. Udział własny w szkodzie 
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Ergo Hestia InterRisk Warta oraz 
Allianz - Program Ogólnopolski 

 
 
 

Brak rekomendacji 

 
 
 

Brak rekomendacji 
 

Rekomendacja dla programu Allianz 
1. Podwojona suma ubezpieczenia na 
wszystkie szkody z danego roku przy 
niezmiennej niskiej składce dla każdego 
wariantu. Suma ubezpieczenia zapewnia 
pokrycie więcej niż jednej szkody z 
danego roku ochrony. Ochrona  dwóch 
szkód maksymalnych = 2x wynagrodzenie 
roczne brutto, lub większej ilości szkód 
niepełnych. 
2. Pełny zakres ochrony dla każdego 
zakresu w tym ochrona RODO, Ochrona 
Prawna, Naruszenie Dóbr Osobistych, OC 
w życiu prywatnym dla każdego zakresu 
bez dodatkowej składki. 
3. Suma ubezpieczenia, aż do kwoty 
600.000 zł – składka roczna tylko 350 zł 
4. Brak udziału własnego w szkodach. 
5. Dodatkowo konsultacje i pomoc 
prawna jeszcze przed powstaniem 
roszczenia w trakcie pracy urzędnika. 

Aktualnie w ramach Ogólnopolskiego Programu Ochrony Funkcjonariuszy jest 
możliwość zawarcia ubezpieczenia uzupełniającego, czyli można zapewnić sobie 
ochronę czynności, które były wykonywane w poprzednich latach, a roszczenia i 
szkody pojawią się w najbliższym roku. Jest to szczególnie przydatne przy zmianie 
ubezpieczyciela np. z Ergo Hestia na Allianz. 

 
Podsumowanie: 
 
Propozycja Ergo Hestia jest ubezpieczeniem zapewniającym jedynie 
częściową ochronę, gdy:  
1. Mamy pewność, że przez wszystkie lata będziemy nieprzerwanie ubezpieczeni w Ergo Hestia, a także gdy 
po zakończeniu lub zmianie pracy nadal przez nawet 10 lat, gdy mogą być zgłaszane szkody będziemy 
nieprzerwanie kontynuować ubezpieczenie w Ergo Hestia. Brak ciągłości ubezpieczenia powoduje 
zaprzestanie ochrony wszystkich szkód, które dopiero się ujawnią, nawet jeśli są spowodowane czynnościami 
z okresu ubezpieczenia.  

2. Mamy pewność, że Ergo Hestia w czasie naszej wieloletniej pracy zawodowej nie wycofa się z 
prowadzenia ubezpieczenia lub nie zaproponuje bardzo wysokiej stawki, która spowodują brak 
kontynuacji ochrony. Ubezpieczenie nie jest ubezpieczeniem wieloletnim ze składką płaconą co roku jak np. 
w polisach na życie, lecz ubezpieczenie Ergo Hestia jest ubezpieczeniem jednorocznym z corocznym 
odnowieniem – co roku będzie wystawiana nowa polisa – podobnie jak w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym. 
Być może za parę lat, gdy dojdzie do wypłat odszkodowań, może dojść do sytuacji, że ubezpieczyciel wycofa 
się z prowadzenia ubezpieczenia i nie odnowi polis ubezpieczeniowych lub zaproponuje bardzo wysokie 
składki ubezpieczeniowe, nie do zaakceptowania przez ubezpieczonych. Przy zaprzestaniu ubezpieczenia w 
Ergo Hestia wygaśnie ochrona nawet za szkody, które powstały w wyniku czynności – błędów z okresu 
ubezpieczenia w Ergo Hestia.  
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3. Mamy pewność, że będziemy pamiętać aby niezależnie od sytuacji:  
a. kontynuować ubezpieczenie w Ergo Hestia nawet przez 10 lat, również w sytuacji, gdy zmienimy pracę 
i nie będziemy już wykonywać obowiązków funkcjonariusza publicznego  

b. kontynuować ubezpieczenie w Ergo Hestia nawet przez 10 lat również w sytuacji, gdy przejdziemy już 
na emeryturę.  
 
Nawet po okresie 10 lat od wykonania czynności, może dojść do skierowania roszczenia do osoby, która 
popełniła błąd – naruszenie prawa i pociągnąć ją do odpowiedzialności majątkowej. Ergo Hestia nie wypłaci 
odszkodowania przy braku ciągłości ubezpieczenia w Ergo Hestia od chwili działania, aż do momentu 
skierowania roszczenia do osoby, która popełniła błąd nawet jeśli już nie jest pracownikiem.  

 
Propozycja InterRisk jest ubezpieczeniem zapewniającym jedynie 
częściową ochronę gdy: 

1. Chcemy zabezpieczyć się w danym roku ochrony przed roszczeniami zgłoszonymi w tym roku, a 
odnoszącymi się do błędów z naszej pracy z lat wcześniejszych. 

2. Jesteśmy świadomi, że ubezpieczenie będzie dotyczyć tylko tych czynności, które przed rozpoczęciem 
ubezpieczenia nie zostały zaskarżone lub na postępowania i decyzje nie zostało do urzędu skierowane 
odwołanie. Niestety bardzo często bywa tak, że odwołanie na błędnie wydaną decyzję następuje dość 
szybko od jej wydania, a procedura wyjaśnienia i cały proces odwoławczy może trwać nawet kilka lat, 
zanim zostaną skierowane do urzędnika roszczenia regresowe w związku z faktem uczestnictwa w 
błędnie wydanej decyzji administracyjnej. 

3. Jesteśmy świadomi, że ubezpieczenie całkowicie przestanie działać w chwili zaprzestania opłacania 
kolejnych składek. Ubezpieczenie nie będzie chronić ani za czynności powstałe przed rozpoczęciem 
ubezpieczenia, ani za czynności wykonywane w okresie ubezpieczenia, których skutki błędów 
ujawniły się już po zakończeniu ochrony. W takim przypadku za powstałe szkody trzeba zapłacić 
samemu. 
Ubezpieczyciel InterRisk określa minimalną wysokość szkody od której przyjmuje na siebie 
roszczenia, a maksymalna ochrona w InterRisk jest także ograniczona jedynie do 200 tys. zł – 
składka 290 zł, w Allianz ochrona jest do 600.000 zł – składka 350 zł, a ochrona trwa do wygaśnięcia 
roszczeń czyli ponad 10 lat. W ubezpieczeniu InterRisk brak ochrony z zakresu Kodeksu Pracy, brak 
Ochrony RODO, brak OC w życiu prywatnym, brak ochrony za naruszenie Dyscypliny Finansów 
Publicznych. 

 
Propozycja ubezpieczenia Warty i  Allianz jest kierowana do osób, które: 

1. Chcą mieć pewność, że będą miały ochronę ubezpieczeniową za naruszenie prawa jakiego 
dopuszczą się, gdy byli ubezpieczeni w Warcie lub Allianz, nawet jeśli ubezpieczyciel zaprzestanie 
prowadzenia ubezpieczenia lub ubezpieczony zakończy polisę lub zmieni ubezpieczyciela. Po 
zakończeniu ubezpieczenia ochrona nadal działa i ubezpieczyciel Warta lub Allianz wypłaci 
odszkodowanie, również po wielu latach, za szkody jakie powstały z czynności – naruszenia prawa z 
okresu, gdy było zawarte ubezpieczenie.  

2. Chcą mieć w przyszłości wolność wyboru ubezpieczyciela i NIE chcą być na zawsze związane z 
jednym ubezpieczycielem (Ergo Hestia) przez cały okres pracy zawodowej oraz po jej zakończeniu 
lub jej zmianie, gdyż dopiero w przyszłości, nawet po 10 latach mogą być zgłoszone roszczenia. Przy 
zmianie ubezpieczyciela lub zakończeniu ubezpieczenia ochrona w Warcie i Allianz trwa dalej.  

3. Chcą być wolne od konieczności kontynuowania ubezpieczenia (w Ergo Hestia), gdy zakończą lub 
zmienią pracę. W ubezpieczeniu Warta lub Allianz nie ma potrzeby ubezpieczenia w okresie, gdy nie 
są wykonywane czynności władzy publicznej. Ubezpieczyciele Warta  i Allianz NIE WYMAGAJĄ 
ciągłości ubezpieczenia. W Warcie i Allianz objęte ubezpieczeniem są wszystkie czynności, które miały 
miejsce w okresie ubezpieczenia, nawet jeśli szkody i roszczenia pojawią się po zakończeniu okresu 
ubezpieczenia.  
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4. Nie chcą systematycznie zwiększać sumy gwarancyjnej w miarę wydłużania okresu pracy. Warta 
oraz Allianz za szkody odnoszące się do czynności z każdego roku ubezpieczenia wypłaci 
odszkodowanie podane w polisie. Ubezpieczając się przez 5 lat na stałą sumę gwarancyjną 50.000 zł, 
co rok ubezpieczyciel za szkody z tych 5 lat będzie musiał wypłacić maksymalnie odszkodowanie 
równe 5x50.000zł = 250.000 zł. Jednakże za szkody od czynności z jednego roku wypłaci sumę z polisy 
tj. 50.000 zł. W Ergo Hestii oraz InterRisk przy tych samych założeniach ubezpieczyciel za szkody 
łącznie z okresu 5 lat wypłaci jedynie 50.000 zł, co może nie wystarczyć na pokrycie szkód ze 
wszystkich lat, gdy czynności doprowadziły do szkody.  
UWAGA: Ubezpieczenie WARTA wymaga dokupienia drogich opcji np.  Ochrona RODO WYMAGA 
DOPŁATY składki. Brak zakresu bezpośredniego powództwa cywilnego – BRAK OC w życiu 
prywatnym, Brak Ochrony naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych. 
 

5. Z ubezpieczenia Ogólnopolskiego Allianz od 2011 roku skorzystają 
osoby które chcą mieć dodatkowo w ramach jednorazowej niskiej 
składki: 

a. zwiększoną - podwójną sumę ubezpieczenia na wypadek ujawnienia się więcej niż jednej 
szkody przy niezwiększonej składce 

b. bardzo wysokie sumy ubezpieczenia - nawet 600.000 zł przy rocznej składce jedynie 350 zł i 
ochronie przez nawet 10 lat 

c. pełny zakres ochrony bez dodatkowej składki za ochronę RODO, brak dodatkowej składki 
za Ochronę Prawną, brak dodatkowej składki za bezpośrednie roszczenia 
poszkodowanego, ochronę OC w życiu prywatnym, brak udziału własnego w szkodach 

d. możliwość konsultacji prawnych w trakcie trwania ubezpieczenia jeszcze przed powstaniem 
roszczenia i szkody 

e. możliwość samodzielnego przystąpienia do ubezpieczenia bez konieczności tworzenia grupy 
– jednolita niska składka zawierającą pełną ochronę dla wszystkich od 80 do 350 zł. 

Osoby korzystające z Ogólnopolskiego Programu Ochrony Funkcjonariuszy 

www.ochronapracownika.pl korzystają z największego i najbardziej wszechstronnego ubezpieczenia 
przygotowanego specjalnie dla pracowników i funkcjonariuszy niezależnie od formy zatrudnienia, 
mianowania czy powołania. Z tego programu korzysta największa grupa ubezpieczonych, a ochrona trwa aż 
do prawomocnego przedawnienia roszczeń. 

Z ubezpieczenia opartego na konstrukcji oferowanej przez Allianz - claims made - 
korzystają: Prawnicy, Lekarze, Brokerzy Ubezpieczeniowi, Projektanci oraz 
Architekci, właściciele pojazdów komunikacyjnych – OC komunikacyjne.  
Pracownicy wszystkich tych zawodów mają ubezpieczenia, które chronią ich w 
przyszłości przed skutkami błędów i naruszeń, które mogą popełnić w okresie 
ubezpieczenia, niezależnie czy w przyszłości ubezpieczenie będzie kontynuowane. 
 
Aktualnie w ramach Ogólnopolskiego Programu Ochrony Funkcjonariuszy na 
stronie internetowej www.ochronapracownika.pl jest możliwość zawarcia 
ubezpieczenia uzupełniającego, czyli można zapewnić sobie ochronę 
czynności, które były wykonywane w poprzednich latach, a roszczenia i szkody 
pojawią się w najbliższym roku.  

 
Które ubezpieczenie Państwo wybierzecie zależy jedynie od Państwa. 
Ważne jest, aby decyzja o ubezpieczeniu i zakresie ochrony była podjęta świadomie i 
była zgodna z Państwa oczekiwaniami. 
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Dodatkowe informacje i odpowiedzi na pytania możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej 
www.ochronapracownika.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu do opiekuna Ogólnopolskiego 
Programu Ochrony Funkcjonariuszy, którym jest od 2011 roku Tomasz Dmowski tel. 22 769 00 20; 
kom 501 898 238. 
 

Na stronie internetowej www.ochronapracownika.pl możecie Państwo także 
samodzielnie przystąpić do Ogólnopolskiego Programu Ochrony Pracowników KAS. 
 
Pozostajemy także do Państwa dyspozycji i chętnie wyślemy ten materiał także w formie elektronicznej. 
Prosimy o kontakt z nami oraz zapraszamy na dedykowaną stronę internetową 

www.ochronapracownika.pl, gdzie samodzielnie można przystąpić do programu ochrony. 
 

 
Tomasz Dmowski 
Koordynator Ogólnopolskiego Programu Ochrony 
Pracowników i Funkcjonariuszy Publicznych 
Tel 22 769 00 20; kom 501 898 238   

http://www.ochronapracownika.pl/
http://www.ochronapracownika.pl/
http://www.ochronapracownika.pl/
http://www.ochronapracownika.pl/
http://www.ochronapracownika.pl/
http://www.ochronapracownika.pl/
http://www.ochronapracownika.pl/

