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Zakresy ubezpieczeń:Zakresy ubezpieczeń:

•majątkowe

•komunikacyjne

•odpowiedzialność cywilna
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Ubezpieczenie Gminy Miasta Gdańska 

majątkowe 

Ubezpieczone jest mienie Gminy Miasta Gdańska w tym Urzędu Miejskiego i 

Miejskich Jednostek Organizacyjnych w Gdańsku – stanowiące własność, będące 

w ich posiadaniu lub zarządzaniu/administrowaniu.

Zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk utraty lub

uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem postanowień

określonych w klauzulach dodatkowych i obejmuje szkody polegające na

fizycznej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia,

będącego bezpośrednim następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia o

charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło w sposób nagły,

nieprzewidziany i niezależny od woli Ubezpieczającego oraz zaistniało w

miejscu i w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczone mienie objęte jest także ochroną od szkód powstałych wskutek akcji

gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w

związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia
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Ubezpieczenie Ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

posiadania mienia i prowadzenia działalności
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Ubezpieczenie Gminy Miasta Gdańska 

Zakres ubezpieczenia:

Ochrona obejmuje całe spektrum ryzyk związanych z

prowadzeniem działalności oraz wykonywaniem zadań

statutowych przez Gminę Miasta Gdańska oraz Jednostki

Organizacyjne (np. szkolnictwo i pracownicy oświaty, strażOrganizacyjne (np. szkolnictwo i pracownicy oświaty, straż

miejska, ochotnicza straż pożarna, jednostki kultury,

infrastruktura miejska i inne Jednostki
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Geneza poszukiwania alternatyw

• Wysoki koszt polisy

• Mała konkurencja

• Brak możliwości zarządzania i kontrolowania
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Geneza poszukiwania alternatyw - historia

Polisa OC w 

latach

Ilość szkód 

zgłoszonych

Ilość szkód 

uznanych

Wypłaty 

(w zł)

Składki

(w zł)

2009-2010 983 660 1 641 996,91 790 000,00

2010-2011 1550 1030 1 364 653,33 1 533 333,00

2011-2012 852 275 330 498,01 2 258 065,00

2012-2013 501 402 477 371,41 2 258 065,00

Suma 3 814 519,66 6 839 460,00
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Geneza poszukiwania alternatyw

Na podstawie danych historycznych wysokość 

składki za polisę odpowiedzialności cywilnej na rok 

2013/2014 oszacowano na poziomie

2 500 000 zł do 3 000 000 zł
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Nowe podejście do polityki zarządzania ryzykami 

odpowiedzialności cywilnej - założenia

1. Do ubezpieczenia ryzyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu

prowadzonej działalności i posiadania mienia Gminy Miasta

Gdańska wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

wprowadzamy franszyzę w wysokości 10 000 zł.

2. Samodzielna obsługa likwidacji części szkód (poniżej franszyzy)

przy współpracy z zewnętrzną firmą likwidującą. Wypłataprzy współpracy z zewnętrzną firmą likwidującą. Wypłata

odszkodowań z budżetu.

3. Proces likwidacji szkód nie będzie odbiegał od obsługi

świadczonej przez zakład ubezpieczeń.
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Nowe podejście do polityki zarządzania ryzykami 

odpowiedzialności cywilnej - założenia

1. Wybór wykonawcy, który będzie obsługiwał roszczenia

odszkodowawcze powstałe w związku z działaniem lub

zaniechaniem Gminy Miasta Gdańska wraz z podległymi

jednostkami organizacyjnymi.

2. Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu

prowadzonej działalności i posiadania mienia Gminy Miastaprowadzonej działalności i posiadania mienia Gminy Miasta

Gdańska wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
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Wymagania dla firmy likwidującej

• techniczna zdolność do obsługi dużej liczby szkód

• sprawność działania 

• dostępność danych

• wiarygodność ekspertyz• wiarygodność ekspertyz

• doświadczenie we współpracy z administracją publiczną

• zaplecze techniczne oraz IT
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Zadania dla firmy likwidującej

• przyjęcie zgłoszenia szkody,

• oględziny/wykonanie protokołu, 

• kosztorysowanie,

• sporządzenie raportu, • sporządzenie raportu, 

• określenie stanowiska w kwestii roszczeń,

• draft decyzji do klienta,

• kwota do wypłaty świadczenia,

• rozpatrywanie odwołania
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Zalety i wady

Zalety:

• samodzielne kształtowanie polityki w zakresie uznawania 

roszczeń

• zmniejszenie poziomu szkodowości co przekłada się na 

finansefinanse

• zmniejszenie wyłudzeń - poprawa wizerunku Miasta

Wady:

• możliwość wystąpienia sporów sądowych

• możliwość uderzenia w wizerunek Miasta
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Dane

LCS - Loss Control Service sp. z o.o.  - kompleksowa obsługa roszczeń 

cywilnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

posiadania mienia i prowadzenia działalności  powstałych w związku 

z działaniem lub zaniechaniem  Gminy Miasta Gdańsk.

Koszt obsługi jednego zdarzenia:

- szkody na mieniu – 700 zł
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- szkody na mieniu – 700 zł

- szkody osobowe – 2500 zł

Warta S.A. i Ergo Hestia  ubezpieczenie z tytułu prowadzenia 

działalności  powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem  

Gminy Miasta Gdańsk dla zdarzeń powyżej 10 000 zł 

Wartość polisy – 474 000 zł



Szkodowość

Okres 

Ilość 

zgłoszonych 

szkód

Ilość 

zamkniętych

Ilość 

wypłaconych 

(uznanych)

Ilość nie 

uznanych- brak 

podstaw do 

wypłaty 

odszkodowania

Wartość 

wypłaconych 

szkód

Koszt 

obsługi

zgłoszonej 

szkody

VII-XII 

2013
145 122 44 78 45 597,15 zł 115 900 zł

15

Ilość szkód powyżej 10 000 zł – 1 szt.

VII-X 

2012 385 338
147 191

157 985,23 zł



Porównanie
(za okres 6 miesięcy lipiec- grudzień 2013 

w stosunku do poprzedniego roku składkowego 2012/2013) 

Wartość polisy OC (za 2012/2013)      ---------1 129 032,50zł

(dla porównania wzięto wartość polisy  za okres 2012/2013  - 2 258 065,00 zł )

Koszty

Ilość szkód  na mieniu - 137 szt. x 700 zł/ szt. 95 900,00 zł
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Ilość szkód  na mieniu - 137 szt. x 700 zł/ szt. 95 900,00 zł

Ilość szkód na osobie - 8 szt. x 2500zł/szt.                  20 000,00 zł

Wartość wypłaconych szkód 45 597,15 zł

Wartość polisy  z franszyzą (za 6-miesięcy) 237 000,00 zł

RAZEM: 398 497,15 zł

Różnica: + 730 535,35 zł
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