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UBEZPIECZENIE LOKALI BIUR SENATORSKICH 

Kancelaria Senatu zawiera umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.   

 

1. Ubezpieczenie mienia 

 

Ubezpieczenie mienia (majątku) obejmuje swoim zakresem ochronę dla mienia 

zakupionego ze środków publicznych, w tym wyposażenie biur senatorskich (np. biurka, 

krzesła) oraz sprzęt elektroniczny stanowiący wyposażenie biur (np. komputery stacjonarne, 

przenośne, tablety). 

Mienie biur i filii biur senatorskich jest objęte ubezpieczeniem, m.in. w następujących 

zakresach ryzyka: 

- ubezpieczenie majątkowe od wszystkich ryzyk (w tym ognia i innych zdarzeń 

losowych), 

- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,   

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego, 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej wynikającej z czynów 

niedozwolonych z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną najemcy. 

W związku z tym, w ramach ubezpieczenia mienia ochroną objęte są również koszty 

naprawy lokalu biura, jeśli doszło do zdarzenia skutkującego odpowiedzialnością w ramach 

zawartej umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie kosztów naprawy np. osuszanie po zalaniu, 

wymiany wykładziny czy odmalowania ścian). W przypadku uszkodzenia drzwi ochroną 

objęte są jedynie szkody wynikłe z usiłowania włamania lub użycia siły w celu ich 

sforsowania w związku z kradzieżą (włamanie). Okoliczność taka wymaga powiadomienia 

Policji o zajściu takiego zdarzenia. W odniesieniu do szyb ubezpieczyciel ponosi 

odpowiedzialność do uzgodnionego limitu, o ile doszło do zbicia szyby albo jej zniszczenia – 

w akcie wandalizmu.  

Lokale biur senatorskich powinny być zabezpieczone zgodnie z wymogami 

wynikającymi z postanowień umowy ubezpieczenia zawartej z ubezpieczycielem. Za 

niezbędne zabezpieczenia szczególnie uznaje się drzwi pełnej konstrukcji, zamknięte co 

najmniej na dwa zamki  wielozapadkowe. 

          Wszystkie drzwi zewnętrzne do pomieszczeń, w których znajdują się przedmioty 

ubezpieczenia, powinny być w należytym stanie technicznym. 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe, zgodnie z polskimi normami przewidzianymi dla  

tego rodzaju obiektów.  

Dodatkowo, w przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów 

z pojazdu (przenośnego sprzętu elektronicznego), ubezpieczenie będzie przysługiwało 

wówczas, gdy: 

- pojazd był wyposażony w twardy dach, 

- pojazd został po zaparkowaniu prawidłowo zamknięty na zamek i zostały włączone 

            zabezpieczenia, 
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- kradzież z włamaniem nastąpiła między godz. 6.00 a godz. 22.00 (te czasowe 

ograniczenie nie obowiązuje, jeżeli pojazd znajdował się w zamkniętym garażu lub na 

strzeżonym parkingu),  

- ubezpieczona rzecz znajdowała się w pojeździe w miejscu niewidocznym z zewnątrz 

(np. w bagażniku). 

W przypadku szkód ubezpieczyciel stosuje franszyzy redukcyjne: dla większości 

szkód 500 zł,  dla szyb 100 zł. Niektóre klauzule posiadają odmienne uregulowania. Dla 

sprzętu elektronicznego stacjonarnego franszyza redukcyjna wynosi 500 zł. Dla sprzętu 

przenośnego 5% szkody, nie mniej niż 500 zł. 

 

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje ochroną szeroko rozumiane 

roszczenia skierowane do Kancelarii Senatu na skutek szkód wyrządzonych osobom trzecim, 

w związku z prowadzeniem działalności biurowej (administracyjnej) przez biuro senatorskie, 

a także wynajmem nieruchomości.  

Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone 

osobom trzecim w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością biura. 

Rozumie się przez to, iż ubezpieczeniem objęte są roszczenia wynikające ze szkód 

wyrządzonych w wynajmowanych lokalach. Przy czym nie ma rozróżnienia pomiędzy 

rodzajem i charakterem lokali. Chodzi o lokale, które mają służyć,  m.in., wykonywaniu 

zadań organizacyjno-technicznych związanych z działalnością Senatu i jego organów. 

Rozumie się przez to zarówno biura senatorskie (i ich filie) jak i mieszkania wynajmowane w 

Warszawie przez senatorów, za które czynsz najmu opłaca Kancelaria Senatu. Tak więc 

szkody wyrządzone w związku z wynajmem mieszkań, też są objęte ubezpieczeniem 

odpowiedzialności cywilnej najemców (czyli senatorów). Należy jednak pamiętać, że dotyczy 

to szkód wynikłych z normalnej eksploatacji lokalu, np. zalanie lokalu poniżej.  

Podstawowym zakresem ubezpieczenia jest odpowiedzialność za roszczenia osób 

trzecich, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub mieniu np. osoba odwiedzająca biuro 

senatora poślizgnęła się w lokalu, upadła i złamała rękę oraz rozbiła swój komputer. 

Pomiędzy szkodą a zaistniałym zdarzeniem musi być związek przyczynowy. Oznacza to że 

np. korytarz w biurze był mokry (dopiero co umyty) ale nie było ostrzeżenia/informacji 

„Uwaga ślisko/ mokro” i w takiej sytuacji dojdzie do wypadu, skutkującego uszkodzeniem 

zdrowia lub mienia. 

 

Należy pamiętać, że każdy wypadek jest inny. Wiele okoliczności wpływa na 

odpowiedzialność Kancelarii i tym samym ubezpieczyciela. W związku z tym nie każdy 

podobny wypadek zakończy się tym samym wynikiem procesowym – uznaniem szkody. 
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3. Warunki dochodzenia roszczeń 

 

Warunkiem prawidłowego prowadzenia procesu dochodzenia odszkodowań jest: 

1. poinformowanie Biura Administracyjnego Kancelarii Senatu – niezwłocznie, 

nie później niż w ciągu 5 dni od powstania szkody lub powzięcia wiedzy o zdarzeniu, 

2. zawiadomienie Policji w przypadku gdy doszło do włamania, kradzieży lub jej 

usiłowania – niezwłocznie. 

W innym wypadku dochodzenie odszkodowań może być utrudnione lub nieskuteczne.  

  

Do wszystkich biur senatorskich, na początku kadencji jak i po zawarciu nowej 

umowy ubezpieczenia, jest wysyłana informacja o zawartym ubezpieczeniu wraz z 

załącznikiem ”Zawiadomienie o szkodzie’’,  który powinien być wypełniony po wystąpieniu 

zdarzenia i przesłany niezwłocznie do Biura Administracyjnego Kancelarii Senatu. Ten 

aktualny załącznik (obowiązujący do 31 grudnia 2020 r.) znajduje się poniżej. 

 

         W przypadku,  gdy  biuro nie  spełnia  standardów zabezpieczeń, o których  mowa 

wyżej, należy  niezwłocznie  powiadomić  Biuro  Administracyjne  Kancelarii  Senatu,  oraz 

brokera ubezpieczeniowego (aktualnie jest to: B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o. o), 

podając jednocześnie informację, jakie zabezpieczenia są stosowane w biurze. Zabezpieczenia 

nie spełniające ww. wymogów bezpieczeństwa mogą przyczynić się do odmowy wypłaty 

odszkodowania przez Ubezpieczyciela. 
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Załącznik 

do umowy generalnej nr: BA.DG.70.2018 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji  Spółka Akcyjna   

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, 

a  Kancelarią  Senatu  z siedzibą, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa. 

     Zawiadomienie o szkodzie 

Prosimy o przesłanie na poniższy  adres:  

B & K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o. 

Biuro Brokerskie w Warszawie 

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 56A  lok. 305  

tel.: 022 622-05-42   biuro@b-i-k.pl 

 Adres biura 

 

 

Data wystąpienia szkody  

Miejsce powstania szkody  

Rodzaj szkody
* 

 

 

 

Opis zdarzenia 

 

 

Przewidywana wysokość szkody 

 

 

Czy zostało wszczęte śledztwo (jeżeli tak, 

proszę o podanie jednostki policji 

prowadzącej dochodzenie) 

 

 

Osoba zgłaszająca 

 

  

mailto:biuro@b-i-k.pl
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Załączniki 

 

*
OG – ogień, KR – kradzież, EDP – elektroniczna 

Oświadczam, że powyższe informacje zostały podane zgodnie z prawdą. 

 

................................................          .................................                     ..................................... 

              Miejscowość                       Data    


