Warszawa, dnia 01.04.2020 roku
Do Pracowników i Funkcjonariuszy Publicznych,
którzy korzystają z Ochrony Ubezpieczeniowej
TUiR Allianz Polska S.A. lub rozważają
przystąpienie do takiego ubezpieczenia w zakresie
odpowiedzialności majątkowej za rażące
naruszenie prawa przy wykonywanie władzy
publicznej
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. informuje, iż od 2011 prowadzi Ogólnopolski Program
Ochrony Pracowników i Funkcjonariuszy Publicznych którzy mogą ponosić odpowiedzialność wynikającą z ustawy
o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy za rażące naruszenie prawa.
Ubezpieczone to jest prowadzone za pośrednictwem Active Broker i strony internetowej
www.ochronapracownika.pl. Niniejsze ubezpieczenie jest prowadzone od 2011 roku. W obecnym roku
2020/2021 w ramach polisy numer 650-20-430-05947748
Ogólnopolski Program Ochrony Funkcjonariuszy wyróżnia się kompleksowym pakietem ochrony.
Odpowiedzialność TUiR Allianz Polska S.A. obejmuje:
1. odpowiedzialność majątkową za uczestnictwo w błędnie wydanych decyzjach administracyjnych
2. odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
3. odpowiedzialność z zakresu Kodeksu Pracy
4. odpowiedzialność za naruszenie Ochrony Danych Osobowych – w ramach roszczeń regresowych
pracodawcy z zakresu Kodeksu Pracy oraz odpowiedzialności majątkowej za uczestnictwo w błędnie
wydanych decyzjach administracyjnych
5. odpowiedzialność za zniszczenie dokumentów
6. naruszenie dóbr osobistych osób trzecich
7. odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym
8. ochronę prawną – pokrycie kosztów obrony, w tym adwokatów i kosztów prawnych – w zakresie
czynności służbowych
9. ochronę prawną – pokrycie kosztów obrony, w tym adwokatów i kosztów prawnych – w zakresie życia
prywatnego – ROZSZERZENIE ZAKRESU W UMOWIE NA ROK 2020-21
10. konsultacje prawne zawodowe – opcja dodatkowa - uzyskanie informacji na temat aktów prawnych,
postępowań, rozstrzygnięć prawnych związanych z wykonywaniem czynności służbowych.
Powyższy zakres ochrony dostępny jest w kilku wariantach sum ubezpieczeń / sum gwarancyjnych, w zależności
od wyboru przez Ubezpieczonego.
W ramach Ogólnopolskiego Programu Ochrony Funkcjonariuszy na rok 2020-21 zakres Ochrony Prawne został
rozszerzony na czynności życia prywatnego – BEZ dodatkowej składki.
Niniejszym pismem TUiR Allianz Polska S.A. potwierdza bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej to jest:
1. W ramach odpowiedzialności pracowniczej funkcjonariusza, już od 2011 roku, ma zastosowanie
ochrona TUiR Allianz Polska S.A. w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiedzialność wobec
funkcjonariusza i pracownika (wykonującego obsługę finansową związaną z realizacją decyzji
administracyjnych) występuje w przypadku zgłoszenia roszczenia poszkodowanego do instytucji urzędu, a następnie zgłoszenia powództwa przez tę instytucję. Roszczenie regresowe – urząd kieruje do
funkcjonariusza lub pracownika odpowiedzialnego za naruszenie ustawy. (Odpowiedzialność z zakresu
ochrony danych osobowych występuje w ramach i na warunkach odpowiedzialności pracowniczej
funkcjonariusza i pracownika)
2. Odpowiedzialność TUiR Allianz Polska S.A. w ramach Ogólnopolskiego Programu Ochrony
Funkcjonariuszy potwierdzonego polisą numer 650-20-430-05947748 ma zastosowanie do wszystkich
funkcjonariuszy publicznych i pracowników (także osób wykonujących pracę w urzędzie organu
administracji publicznej) zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2011 roku o odpowiedzialności majątkowej
funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, w zakresie wykonywanych czynności
funkcjonariuszy publicznych, niezależnie od formy zatrudnienia z osobami fizycznymi nie prowadzącymi
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działalności gospodarczej (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne, wybór, mianowanie oraz inne
formy dopuszczalne na terenie RP).
Odpowiedzialność TUiR Allianz Polska S.A. trwa do końca okresu odpowiedzialności Ubezpieczonego tj.
do chwili przedawnienia roszczeń wobec Ubezpieczonego z tytułu wypadku ubezpieczeniowego
objętego ubezpieczeniem.

Niniejszy zapis potwierdza, iż TUiR Allianz Polska S.A. oferuje ochronę ubezpieczeniową, której uruchomienie
warunkowane jest zajściem jednej przesłanki czasowej, a mianowicie czynność lub jej zaniechanie, które
doprowadzi w przyszłości do szkody, musi się wydarzyć w okresie ubezpieczenia.
Przyjęta przez TUiR Allianz Polska S.A. definicja wypadku ubezpieczeniowego jest bardzo korzystna dla
Ubezpieczonego.
Prosimy wziąć pod uwagę, że bez wpływu na odpowiedzialność polisową TUiR Allianz Polska S.A. pozostaje data
zgłoszenia roszczenia przeciwko urzędnikowi czy brak ciągłości ubezpieczenia – kolejnych polis rocznicowych –
w TUiR Allianz Polska S.A. TUiR Allianz Polska S.A. odpowiada za szkody nawet przy braku ciągłości ubezpieczenia
i niezależnie od daty zgłoszenia roszczenia). Wypłata odszkodowania uzależniona jest więc jedynie od zajścia
zdarzenia w okresie ubezpieczenia, które prowadzi do szkody i roszczenia.
Przy doborze odpowiedniej sumy gwarancyjnej (limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela) prosimy wziąć pod
uwagę Państwa wysokość rocznego wynagrodzenia brutto, gdyż wysokość odpowiedzialności majątkowej
funkcjonariusza określa ustawa i jest to maksymalnie roczne wynagrodzenie brutto na każdą szkodę.
Nieodpowiedni wybór – zbyt mała suma gwarancyjna nie zapewni Państwu wystarczającej ochrony w przypadku
powstania ewentualnego roszczenia i szkody.
Osoby, które korzystały z ubezpieczenia Allianz OC Funkcjonariuszy w innych umowach mają możliwość
kontynuowania swojego ubezpieczenia w ramach Ogólnopolskiego Programu Ochrony Funkcjonariuszy
zawierając nowe ubezpieczenia poprzez stronę internetową www.ochronapracownika.pl
Osoby zawierające ubezpieczenie OC funkcjonariuszy proszone są o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia,
a w szczególności wszystkimi 10 punktami zakresu ochrony oraz okresem odpowiedzialności ubezpieczyciela za
ewentualne szkody w Ogólnopolskim Programie Ochrony Funkcjonariuszy Allianz, aby wybrane przez Państwa
ubezpieczenie było zgodne z Państwa oczekiwaniami oraz zapewniało pełne bezpieczeństwo, aż do momentu
wygaśnięcia ewentualnych roszczeń w przyszłości.
Wszystkie informacje o Ogólnopolskim Programie Ochrony Funkcjonariuszy zamieszczone są na stronie
internetowej www.ochronapracownika.pl oraz dostępne u opiekuna programu.
Związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce zachęcamy Państwa do wypełnienia deklaracji poprzez
stronę internetową www.ochronapracownika.pl
Opiekun Ogólnopolskiego Programu Ochrony Funkcjonariuszy
Active Broker Tomasz Dmowski
Tel 22 769 00 20
Kom 501 898 238
www.ochronapracownika.pl
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