
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH i OHZ 
 
 
1. Ubezpieczający - POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI (PZŁ) –ZARZĄD GŁÓWNY. 
 
2. Ubezpieczony - Koła Łowieckie, Ośrodki Hodowli Zwierzyny 
 
 
3.  Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 
 

1. Ustawowa odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich i OHZ jako dzierżawców 
obwodów łowieckich z tytułu prowadzonej przez nich statutowej działalności oraz 
posiadanego i użytkowanego ich mienia za szkody wyrządzone osobom trzecim na 
terenie RP z wyłączeniem szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez 
zwierzęta łowne i psy myśliwskie. 
 

2. Odpowiedzialność cywilna została rozszerzona m.in. o: 
1) szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane, 

dostarczone lub sprzedane przez Ubezpieczonego, 
2) szkody rzeczowe i osobowe powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi w 

ramach tej samej umowy ubezpieczenia, 
3) szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich, użytkowanych przez 

Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innego 
podobnego stosunku prawnego, wykorzystywanych w prowadzonej działalności 
statutowej, 

4) szkody w rzeczach osób trzecich znajdujących się w pieczy lub kontrolą 
Ubezpieczonego na skutek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty, 

5) szkody w rzeczach osób trzecich, udostępnionych Ubezpieczonemu w celu 
wykonania usługi lub innej czynności o charakterze podobnym i związanej z 
prowadzoną działalnością, 

6) OC pracodawcy za szkody osobowe będące następstwem wypadku przy pracy, 
7) szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców lub inne osoby, 

którym Ubezpieczony powierzył wykonanie pracy lub innych czynności z 
zachowaniem prawa regresu wobec sprawcy szkody, 

8) szkody powstałe w związku z organizowaniem imprez, z wyłączeniem imprez 
masowych w rozumieniu ustawy, 

9) szkody wyrządzone komukolwiek z powodu niewykonania bądź nienależytego 
wykonania prac i usług lub zobowiązań, 

10) szkody wyrządzone przez produkty pochodzące z myślistwa, nieprzetworzone lub 
po ich przetworzeniu, 

11) szkody wyrządzone w należących do osób trzecich środkach transportu, 
wyrządzone podczas prac ładunkowych np. upolowanej zwierzyny 

12) inne szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek zaniechania lub 
nienależytego wykonania ciążących zobowiązań na Ubezpieczonym związanych 
z realizacją ich statutowej działalności z wyłączeniem winy umyślnej. 
 
 

4. SUMY GWARNCYJNE 
 
Wariant I - 300.000,00 zł 
Wariant II - 400.000,00 zł 
 
 
5. UDZIAŁY WŁASNE: 
 
Zniesione, /odszkodowanie wypłacane w pełnej wysokości poniesionych strat lub 
zadośćuczynienia za doznane krzywdy i cierpienia. 


