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Warszawa, dnia 1.02.2023r. 

 
 Do Kierownika Jednostki oraz Pracowników i Funkcjonariuszy 

Publicznych 
 

Ogólnopolski Program Ochrony  Funkcjonariuszy Publicznych (prowadzony 
przez TUiR Allianz Polska S.A. od 2011, obsługiwany przez Active Broker 

poprzez stronę internetową www.ochronapracownika.pl) 
 
Nastąpiło odnowienie Ogólnopolskiego Programu Ochrony Funkcjonariuszy na kolejny rok. W maju ubiegłego 
roku do programu ochrony przystąpiło wiele nowych osób co pokazuje, że program jest ceniony i cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród funkcjonariuszy.  
Pragniemy przy tej okazji podziękować wszystkim osobom, które przekazują informacje współpracownikom 
o istnieniu tego programu oraz o jego korzyściach dla ubezpieczonych. Jednocześnie przypominamy, że w 
każdej chwili za pośrednictwem dedykowanej strony www.ochronapracownika.pl istnieje możliwość 
samodzielnego przystąpienia do tego programu przez nowe osoby. 
 
Z prowadzonych z Państwem rozmów wynika, iż Ogólnopolski Program Ochrony Funkcjonariuszy był 
szczególnie poszukiwany  w  2022 roku kiedy to wchodziło w życie wiele zmian prawnych, w tym największe 
od wielu lat zmiany podatkowe. Mnogość zmian może prowadzić do błędów, odmiennych interpretacji 
zarówno ze strony osób fizycznych, firm, a także urzędników. Błędy i roszczenia mogą pojawiać się w ciągu 
długiego czasu, nawet kilku lat. Z tego powodu tak ważne jest, aby każdy funkcjonariusz publiczny miał 
odpowiednią ochronę ubezpieczeniową. W ramach tej ochrony umożliwiamy m.in. objęcie nią 
odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu 
władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa - odpowiedzialność na podstawie Ustawy z dnia 20 stycznia 
2011 o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.  
 
 
Ogólnopolski Program Ochrony Funkcjonariuszy Publicznych oferowany przez TUiR Allianz Polska S.A. 
zawiera szeroki  pakiet ochrony i obejmuje: 

1. odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy publicznych z tytułu szkody wyrządzonej przy 
wykonywaniu władzy publicznej za rażące naruszenie prawa 

2. odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
3. odpowiedzialność pracowniczą z zakresu Kodeksu Pracy, w tym za mienie powierzone 
4. odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów z zakresu Ochrony Danych Osobowych – w ramach 

roszczeń regresowych pracodawcy  
5. odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie powierzonych dokumentów 
6. odpowiedzialność za 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  
10. informacje prawne – opcja dodatkowa - uzyskanie informacji na temat aktów prawnych, procedur 

prawnych prowadzenia sporów, kosztów prowadzenia sporów prawnych; przesyłania 
Ubezpieczonemu aktualnych oraz historycznych aktów prawnych; związanych z wykonywaniem 
czynności służbowych.  
 

Oferowana ochrona dotyczy również  pracy wykonywanej w trybie zdalnym, co nie wpływa na wysokość 
składki. 

 
Powyższy zakres ochrony dostępny jest dla funkcjonariuszy publicznych należących do kadry kierowniczej 
oraz wykonujących swe obowiązki na innych stanowiskach. Posiadanie oferowanego ubezpieczenia może 
okazać się istotnym zabezpieczeniem niezależnie od tego, do której z tych grup należy dany funkcjonariusz. 

http://www.ochronapracownika.pl/
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Każda z funkcji w zależności od swej specyfiki i zakresu obowiązków może wiązać się z odpowiedzialnością  
wartą ochrony. Oferujemy ubezpieczenie funkcjonariuszom publicznym niezależnie od formy zatrudnienia 
(umowa o pracę, umowy cywilno-prawne, wybór, mianowanie oraz inne formy dopuszczalne na terenie RP). 
 
By dane działanie lub zaniechanie było objęte ochroną ubezpieczeniową (niezależnie od tego kiedy powstanie 
szkoda) musi się wydarzyć w okresie ubezpieczenia. TUiR Allianz Polska S.A. odpowiada za szkody nawet przy 
braku ciągłości ubezpieczenia i niezależnie od daty zgłoszenia roszczenia. Wypłata odszkodowania 
uzależniona jest od zajścia zdarzenia w okresie ubezpieczenia, które prowadzi do szkody i roszczenia. 
 
Przy ustalaniu odpowiedniej dla Państwa sumy gwarancyjnej (limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela)  
istotna jest wysokość Państwa wynagrodzenia brutto, gdyż wysokość  odszkodowania od funkcjonariusza 
publicznego zgodnie z ustawą nie może przewyższać kwoty dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia 
przysługującego funkcjonariuszowi publicznemu. Nieodpowiednia suma – zbyt niska suma gwarancyjna 
względem zaistniałej szkody mogłaby nie zapewnić Państwu wystarczającej ochrony w przypadku powstania 
ewentualnego roszczenia i szkody. 
 
W aktualnym programie został dodany nowy wyższy limit ochrony w wysokości  450.000 zł na jeden wypadek 

ubezpieczeniowy i 900.000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia ze składką 

roczną 460 zł. Jednocześnie osoby zainteresowane mają możliwość podwyższania swojej ochrony w trakcie 

trwania roku ubezpieczeniowego poprzez zawarcie nowej polisy uzupełniającej w ramach niniejszego 

programu Ochrony Funkcjonariuszy. 

W obecnym roku 2023/2024 ubezpieczenie funkcjonuje w ramach polisy numer 650-23-430-05960290. 
Certyfikaty potwierdzające ochronę ubezpieczeniową są do Państwa wysyłane w formie elektronicznej, a 
przystąpienie do ubezpieczeń odbywa się za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej 
www.ochronapracownika.pl. Do ubezpieczenia mogą państwo przystąpić samodzielnie przez cały rok w 
każdym czasie. 
 
Podstawowe informacje o Ogólnopolskim Programie Ochrony Funkcjonariuszy zamieszczone są na stronie 
internetowej www.ochronapracownika.pl oraz dostępne są u opiekuna programu. 
 
Za pośrednictwem strony internetowej www.ochronapracownika.pl możecie Państwo samodzielnie 
przystąpić do ubezpieczenia, w każdej chwili, bez udziału pracodawcy. Wystarczy wejść na stronę internetową 
i w ciągu kilku minut zawrzeć ubezpieczenie i dokonać opłacenia jednorazowej składki za odpowiedni okres 
ubezpieczenia.  
 
Do Państwa dyspozycji jest także opiekun programu, który odpowie na wszelkie pytania i pomoże w doborze 
ubezpieczenia do Państwa odpowiedzialności wynikającej z ustawy i zakresu obowiązków służbowych. 
 
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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Niniejszy materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 
§ 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego 
ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują:  

• Program ubezpieczeniowy na okres od 01.02.2022 r. do 15 maja 2023r. nr 650-22-430-05956128 obejmujący ubezpieczenie 
odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, którą funkcjonariusze publiczni oraz inne osoby 
wykonujące czynności funkcjonariuszy publicznych ponoszą na podstawie Ustawy z dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej 
funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa,  

• Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 187/2015 wraz z 
Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 155/2018. 


