
Załącznik A do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA ) 
PROGRAM UBEZPIECZENIA 

 
SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 

 
1. Ubezpieczenia komunikacyjne: 

 
1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów 

pojazdu mechanicznego - składka płatna jednorazowo, indywidualnie dla każdego pojazdu w terminie 
14 dni od daty początku okresu ubezpieczenia określonego w polisie. 

 
2) Ubezpieczenie AC/KR i Assistance – składka płatna jednorazowo, indywidualnie dla każdego pojazdu 

w terminach: 
a) Okres ubezpieczenia 01.03.2017. – 28.02.2018. Płatna do dnia 15.04.2017 
b) Okres ubezpieczenia 01.03.2018. – 28.02.2019. Płatna do dnia 15.04.2018. 
c) Okres ubezpieczenia 01.03.2019. – 29.02.2020. Płatna do dnia 15.04.2019. 

   
 
2. Pozostałe ubezpieczenia – składka płatna za każdy okres trwania ochrony ubezpieczeniowej w czterech 

ratach: 
 

1) Okres ubezpieczenia 01.03.2017. – 28.02.2018.  
 I  rata Płatna do dnia 15.04.2017. 
 II rata Płatna do dnia 30.06.2017. 
 III rata Płatna do dnia 30.09.2017. 
 IV rata Płatna do dnia 31.12.2017. 
2) Okres ubezpieczenia 01.03.2018. – 28.02.2019.  
 I  rata Płatna do dnia 15.04.2018. 
 II rata Płatna do dnia 30.06.2018. 
 III rata Płatna do dnia 30.09.2018. 
 IV rata Płatna do dnia 31.12.2018. 
3) Okres ubezpieczenia 01.03.2019. – 29.02.2020.  
 I  rata Płatna do dnia 15.04.2019. 
 II rata Płatna do dnia 30.06.2019. 
 III rata Płatna do dnia 30.09.2019. 
 IV rata Płatna do dnia 31.12.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poprzez zawarte umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić świadczenie w razie 
zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia, wypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
 
Zakres ubezpieczenia, definicje, klauzule dodatkowe (w tym również obligatoryjne) itp. oraz inne 
informacje/ustalenia przekazane poniżej są zakresem minimalnym. Jeżeli z treści OWU 
przynależnych do tych umów, w tym również w innych dokumentach, np.: w klauzulach, 
załącznikach itp. do tych OWU wynika, że zakres ubezpieczenia lub inne ustalenia są korzystniejsze 
dla Ubezpieczającego/Ubezpieczonego od poniższych, to automatycznie zostają one włączone do 
ochrony ubezpieczeniowej.  
 
Jeżeli w okresie trwania umowy ubezpieczenia zostaną zmienione OWU przynależne do tej umowy 
(w tym również należące do nich klauzule, załączniki itp.) i jeżeli treść nowych OWU jest 
korzystniejsza dla Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, to te nowe zapisy automatycznie zostają 
włączone do ochrony ubezpieczeniowej. 
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DEFINICJE 
 
Występujące w programie ubezpieczenia określenia mają takie znaczenie, jakie nadano im w poniższych 
definicjach. 
 
1. Budynek - przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundament i dach wraz z wbudowanymi na stałe 
instalacjami (sanitarną, elektryczną, gazową, związaną z odnawialnymi źródłami energii itd.), urządzeniami 
technicznymi znajdującymi się w środku i//lub na zewnątrz budynku, (np.: piec c.o., urządzeniami 
dźwigowymi, klimatyzacją, związanymi z odnawialnymi źródłami energii /kolektory, solary, ogniwa 
fotowoltaiczne, pompy ciepła itd./ itp.) umożliwiającymi użytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem. 
Ponadto w skład budynku wchodzą stałe wewnętrzne i zewnętrzne elementy budynku i lokali: 
� tynki i powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, wykładziny sufitów, ścian i podłóg – na stałe 

związane z ich powierzchnią,  
� rynny, rury spustowe, parapety, okapy, rury i grzejniki, 
� drzwi wejściowe do budynku i lokali wraz ze stolarką i oszkleniem, oraz bramy do garaży, 
� instalacje budynkowe, np. domofonowa, klimatyzacyjna itd., 
� zewnętrzne i wewnętrzne elementy budynku np.: reklamy (np.: kasetony) i napisy przymocowane do 

budynku, monitoring, anteny, kolektory słoneczne itp., 
� skrzynki pocztowe, tablice informacyjne ( w tym również w wersji LED), 
� sprzęt p-poż. (gaśnice, hydranty, węże itp.), 
� itd., 
oraz wewnętrzne elementy wyposażenia budynku i lokali, np.: łazienek, WC, kuchni (kuchnie gazowe, 
elektryczne, zlewozmywaki, umywalki z bateriami, miski klozetowe, brodziki z prysznicem itp.). 

2. Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności użytkowe służące edukacji, rekreacji 
codziennej itd., np.: wyposażenie boisk do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, wyposażenie placów zabaw 
dla dzieci, altanki itp. 

3. Obiekt tymczasowy – obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, obiekt nie połączony trwale 
z gruntem. 

4. Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury wraz 
z instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość techniczną i użytkową.  

5. Zbiory archiwalne – wszelkiego rodzaju zbiory materiałów archiwalnych gromadzonych przez ubezpieczone 
jednostki w związku z prowadzoną działalnością (np.: akta, dokumenty, szkice, plany, zapisy na nośnikach 
elektronicznych /DVD, CD, pendrive itp.).    

6. Wartość księgowa brutto – wartość początkowa ubezpieczanego mienia z uwzględnieniem przeszacowań 
wynikających z przepisów ogólnych, bez warunku określającego rok budowy, stopień zużycia technicznego, 
stopień amortyzacji (umorzenia). Przy ubezpieczaniu wg tej wartości nie działa zasada proporcji i związane 
z tym niedoubezpieczenie mienia, pod warunkiem, że podana wartość mienia odpowiada wartości mienia 
w dokumentach księgowych. 

7. Wartość rynkowa – wartość mienia, według której można nabyć mienie o takich samych lub podobnych 
parametrach technicznych, przy uwzględnieniu jego wieku i innych parametrów. Przy ubezpieczaniu wg tej 
wartości nie działa zasada proporcji i związane z tym niedoubezpieczenie mienia. W przypadku szkody 
wartość odszkodowania jest ustalana jak w przypadku mienia ubezpieczanego wg wartości odtworzeniowych 
nowych. 

8. Wartość odtworzeniowa nowa – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego nie 
ulepszonego,  bez względu na stopień umorzenia księgowego, zużycia technicznego, stopień amortyzacji 
(umorzenia) i roku produkcji lub budowy mienia. Dopuszcza się możliwość ulepszenia odtwarzanego mienia, 
gdy jest to uwarunkowane postępem technologicznym w stosowanych materiałach, konstrukcji i technologii 
oraz gdy jest podyktowane aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi warunków technicznych 
odtwarzanego mienia.  
a) w przypadku budynku, lokalu lub budowli – jest to wartość odpowiadająca kosztom odbudowy w tym 

samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowej technologii, konstrukcji i standardu wykończenia 
przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów oraz kosztów transportu, montażu 
i opracowania dokumentacji projektowej, nadzoru budowlanego i inne koszty związane z realizacją 
budowy, 

b) w przypadku maszyn, urządzeń, wyposażenia – jest to wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub 
wytworzenia nowego przedmiotu (lub podobnego) tego samego lub zbliżonego rodzaju, typu oraz o tych 
samych lub zbliżonych parametrach z uwzględnieniem kosztów (jeżeli występują) transportu, montażu 
i innych tego typu opłat. 

Wartość odszkodowania jest ustalana zgodnie z kosztami ustalonymi w punktach „a” i „b”. 
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9. Szkoda osobowa –  szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, 
a także skutki następcze tej szkody. W odniesieniu do szkód na osobie ochroną objęty jest również obowiązek 
zapłaty zadośćuczynienia. 

10. Szkoda rzeczowa oznacza: 
1) Szkoda rzeczowa (dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) - szkoda polegająca na 

uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia (rzeczy ruchomej, nieruchomości, uprawach, drzewostanie 
lasów, parków itp.), a także skutki następcze tej szkody. 

2) Szkoda rzeczowa (dotyczy pozostałych ubezpieczeń majątkowych) - szkoda polegająca na 
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów wymienionych 
w SIWZ. 

11. Czyste straty finansowe – straty finansowe nie będące następstwem szkody osobowej i/lub rzeczowej 
(rzeczywista strata finansowa (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans)). 

12. Osoba trzecia – każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną itp. 
-   z wyłączeniem ubezpieczającego i ubezpieczonego, z uwzględnieniem klauzuli OC wzajemne. 

13. Wyczynowe uprawianie sportu – podejmowana dobrowolnie forma aktywności fizycznej polegająca na 
uprawianiu dyscyplin sportu poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach 
kondycyjnych lub szkoleniowych, w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, 
maksymalnych wyników sportowych przez osoby będące członkami klubów, związków i organizacji 
sportowych. Za wyczynowe uprawianie sportów uważa się również uprawianie sportu w celach zarobkowych. 

14. Poszkodowany – każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną itp. 
która doznała szkody osobowej, szkody rzeczowej i/lub poniosła czystą stratę finansową. Przez 
poszkodowanego rozumie się również uprawnionego do odszkodowania lub innego świadczenia. 

15. Franszyza redukcyjna – określona kwotowo lub procentowo wartość obniżająca odszkodowanie. 
16. Franszyza integralna – wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody nie przekraczające 

określonej kwoty. 
17. Udział własny – określona w umowie  ubezpieczenia procentowa lub kwotowa część odszkodowania, o którą 

ubezpieczyciel zmniejszy przysługujące odszkodowanie. 
18. Dewastacja (wandalizm) – umyślne zniszczenie lub uszkodzenie posiadanego i/lub użytkowanego mienia 

(własnego i/lub obcego), w tym również mienia, które nie zostało wykazane w programie ubezpieczenia. 
Dotyczy to również mienia znajdującego się na wolnym powietrzu. Dewastacja obejmuje również koszty 
naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych, łącznie z kosztami usunięcia 
uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien, drzwi itp. podczas dokonanej lub usiłowanej próby kradzieży 
z włamaniem lub rabunku, chyba że Ubezpieczony zdecyduje aby te koszty pokryć w ramach limitu 
w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 
Jeżeli w wyniku dewastacji powstał pożar mienia, to szkoda będzie likwidowana jako szkoda pożarowa, 
określona w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do wysokości sum ubezpieczenia 
danego mienia, wskazanego w tym ubezpieczeniu, chyba, że Ubezpieczający/Ubezpieczony zdecyduje 
inaczej. 
Dewastacja nie obejmuje szkód polegających na uszkodzeniu mienia w wyniku graffiti. 
W przypadku szkody odszkodowanie wypłacane jest w wartościach odtworzeniowych nowych, nie więcej niż 
suma ubezpieczenia/wartość mienia. 

19. Pożar - ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile. 
20. Wybuch (eksplozja) - nagła zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, 

pyłów, pary lub cieczy wywołanych ich właściwością do rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń 
ciśnieniowych i innego tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną wybuchem 
(eksplozją) jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż w skutek ujścia 
gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za szkody spowodowane wybuchem 
(eksplozją) uważa się również szkody powstałe wskutek implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub 
aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym. Za szkody spowodowane wybuchem uważa się również 
szkody spowodowane niewypałami lub niewybuchami. 

21. Osuwanie się ziemi - ruch ziemi na stokach, nie spowodowane działalnością człowieka. 
22. Zapadanie się ziemi – obniżenie terenu spowodowane przez próżnie w strukturze ziemi, nie spowodowane 

działalnością człowieka. 
23. Trzęsienie ziemi - naturalne gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej. 
24. Deszcz nawalny – opad deszczu potwierdzony przez Instytut  Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), 

o współczynniku natężenia co najmniej 4 według stosowanej przez IMiGW skali; w przypadku braku stacji 
pomiarowej w miejscu szkody, należy brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich 
powstania. Podtopienia oraz przenikanie wód gruntowych w następstwie deszczu nawalnego uznaje się za 
szkody powstałe w wyniku deszczu nawalnego. 

25. Powódź – zalanie terenu w wyniku podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących wskutek: 
� opadów atmosferycznych, 
� spływu wód po zboczach, 
� tzw. cofkami, 
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� topnienie kry lodowej, 
� tworzenia się zatorów wodnych, spiętrzenia się wód spowodowanych oddziaływaniem silnego wiatru. 

26. Podtopienia – zalanie terenów w wyniku opadów atmosferycznych ( w tym również deszczu nawalnego), 
topnienia mas śniegu lub lodu, spływu wód po zboczach. Przenikanie wód gruntowych w następstwie 
podtopienia uznaje się za szkody powstałe w wyniku podtopienia. 

27. Szkoda spowodowana przez śnieg – szkoda polegająca na uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego 
mienia w wyniku: 
� Bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia, 
� Uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia przez mienie sąsiednie, które zostało uszkodzone 

lub zniszczone w wyniku działania ciężaru śniegu lub lodu. 
28. Szkoda spowodowana przez dym i sadzę - szkoda polegająca na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu 

ubezpieczonego mienia wskutek działania zawiesiny cząsteczek w powietrzu będącą bezpośrednim skutkiem 
spalania. 

29. Pękanie mrozowe – uszkodzenie spowodowane mrozem (stan, gdy temperatura powietrza jest niższa od 
0 stopni Celsjusza), polegające na uszkodzeniu znajdujących się wewnątrz budynku /lokalu/budowli/obiekcie 
tymczasowym: maszyn, urządzeń i instalacji oraz przewodów. 

30. Uderzenie pioruna – wyładowanie elektryczne z atmosfery do ziemi, które nastąpiło bezpośrednio przez 
ubezpieczony przedmiot, w tym również w sieciach i instalacjach elektrycznych, elektronicznych oraz skutki 
pośredniego oddziaływania wyładowania atmosferycznego. Za szkody z tytułu uderzenia pioruna uważa się 
również szkody w ubezpieczonym mieniu, jako następstwo szkody powstałej w wyniku uderzenia pioruna 
w sąsiednie mienie. 

31. Huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 15,0 m/sek, ustalonej przez IMiGW w miejscu szkody; przy 
braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na 
podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie; 
za spowodowane huraganem uważa się również szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu 
przenoszonego przez huragan w ubezpieczone mienie. Za szkody wyrządzone przez huragan przyjmuje się 
również szkody wyrządzone przez trąby powietrzne, cyklon i inne zjawiska mające podłoże w silnym 
wietrze.  

32. Upadek drzew i/lub budynków i/lub urządzeń technicznych i/lub masztów – utrata, zniszczenie lub 
uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek upadku lub przewrócenia się na przedmiot ubezpieczenia: 
� rosnących drzew lub ich fragmentów, 
� będących lub niebędących we władaniu Ubezpieczonego budynków, budowli, urządzeń technicznych, 

masztów – lub części ich elementów, 
bez względu na przyczynę upadku. 

33. Uderzenie pojazdu lądowego własnego – szkody wyrządzone przez pojazdy należące do Ubezpieczonego, 
oraz pojazdy obce użytkowane przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność. 

34. Kradzież zwykła - to dokonanie zaboru mienia w celu przewłaszczenia bez zniszczenia zabezpieczeń lub 
bez użycia przemocy, groźby jej użycia bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub 
bezbronności. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku kradzieży zwykłej 
pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia o fakcie kradzieży zwyklej Policji. 

35. Podwykonawca – osoba fizyczna nie będąca pracownikiem w rozumieniu poniższej definicji  „Pracownik” 
oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność 
prawną, której ubezpieczający/ubezpieczony powierzył / zlecił itp. wykonywanie określonych czynności, 
robót, usług lub prac. 

36. Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez ubezpieczającego/ubezpieczonego na podstawie umowy 
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, albo na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczającym/ubezpieczonym umowę 
cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się również praktykanta, wolontariusza oraz osobę 
skierowaną do odbycia nauki, stażu lub pracy przez Urząd Pracy lub inną jednostkę, ponadto osoby skazane 
wykonujące prace na cele społeczne oraz społeczno-użyteczne oraz osoby skazane wykonujące prace 
w ramach podpisanej umowy z zakładem karnym - którym ubezpieczający/ubezpieczony powierzył 
wykonywania określonych czynności. Za szkody wyrządzone przez „pracownika” nie stosuje się prawa 
regresu, chyba, że wyrządził szkodę umyślnie.  

37. OWU – przez określenie OWU należy rozumieć Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 
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KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJ ĄCE ZAKRES OCHRONY 
UBEZPIECZENIOWEJ 

 
Numery przy klauzulach są ich numerami własnymi. 
 
l.p. Nazwa klauzuli Treść klauzuli 
1 Klauzula 

Reprezentantów 
Ubezpieczającego 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że za Reprezentantów Ubezpieczającego / Ubezpieczonego będącego 
osobą prawną, osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, a posiadającą zdolność prawną należy rozumieć wyłącznie: 
a) w przedsiębiorstwach państwowych oraz publicznych zakładach opieki zdrowotnej – 

dyrektora lub jego zastępców, 
b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków 

zarządu, 
c) w spółkach jawnych – wspólników, 
d) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, 
e) w spółkach cywilnych – wspólników, 
f) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu, 
g) w jednostkach samorządowych – członków zarządu, 
h) w innych jednostkach organizacyjnych, w tym także w przedsiębiorstwach 

prowadzonych na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 
właścicieli, członków zarządu, dyrektora lub jego zastępców. 

Za reprezentantów wymienionych w powyższych punktach, należy również rozumieć 
prokurentów. 
W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się 
odpowiednio do ubezpieczonego. 
Klauzula dotyczy: rodzajów ubezpieczeń określonych w klauzulach reprezentantów nr 1 
i klauzuli reprezentantów nr 2. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

2 Klauzula 
reprezentantów nr 1 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel: 

1. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej 
spowodowane przez reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
określonych w „Klauzuli reprezentantów Ubezpieczającego”, 

2. nie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek winy umyślnej 
spowodowane przez osoby nie będące reprezentantami 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego tj. będącymi  „pracownikami”, oraz osobami 
działającymi na zlecenie, w imieniu lub na rzecz 
Ubezpieczającego/ubezpieczonego – z tytułu wykonywania władzy publicznej, 

3. ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa  
spowodowane przez reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
określonych w „Klauzuli reprezentantów Ubezpieczającego”, 

4. ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub 
rażącego niedbalstwa spowodowane przez osoby nie będących reprezentantami 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, tj. będącymi  „pracownikami”, oraz 
osobami działającymi na zlecenie, w imieniu lub na rzecz 
Ubezpieczającego/ubezpieczonego – z uwzględnieniem punktu 2. 

Klauzula dotyczy:  ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, szyb 
i innych przedmiotów od stłuczenia, od dewastacji, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
od szkód materialnych i oprogramowania, następstw nieszczęśliwych wypadków, oraz 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym również z tytułu wykonywania władzy 
publicznej. Nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

3 Klauzula 
reprezentantów nr 2 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel: 

1. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej 
spowodowane przez reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
określonych w „Klauzuli reprezentantów Ubezpieczającego”, 
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2. ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa  
spowodowane przez reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
określonych w „Klauzuli reprezentantów Ubezpieczającego”, 

3. ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub 
rażącego niedbalstwa spowodowane przez osoby nie będących reprezentantami 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, tj. będącymi  „pracownikami”, oraz 
osobami działającymi na zlecenie, w imieniu lub na rzecz 
Ubezpieczającego/ubezpieczonego. 

Klauzula dotyczy: ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie 
cargo. Nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

4 Klauzula 
przeniesienia praw i 
obowiązków z 
umowy 
ubezpieczenia 
mienia 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że: 
1. W razie: 

a) przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia na bank 
(przewłaszczenie na zabezpieczenie), 

b) przeniesienia własności rzeczy stanowiącej przedmiot umowy leasingu lub 
przewłaszczenia na zabezpieczenie na dotychczasowego użytkownika/posiadacza 
rzeczy,  

przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia nie wymaga zgody Ubezpieczyciela. 
W sytuacjach określonych w ust. 1 zawarte umowy ubezpieczenia nie ulegają rozwiązaniu. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, szyb 
i innych przedmiotów od stłuczenia, od dewastacji, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
od szkód materialnych i oprogramowania, ubezpieczenia od kradzieży 
z włamaniem i rabunku, ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

5 Klauzula terminu 
zgłoszenia szkody 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że: 
Termin zgłoszenia wypadku (szkody) wynosi 7 dni roboczych, chyba że OWU przewidują 
dłuższy termin. Dopuszcza się dłuży okres zgłoszenia szkody, jednak pod warunkiem że 
późniejsze zgłoszenia nie miało wpływu na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
lub ustalenie wartości szkody. 
Klauzula dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń, z wyjątkiem ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA POSPRZEDA ŻOWA  

6 Klauzula 
przeoczenia 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że w razie pomyłki, błędu lub przeoczenia po stronie Ubezpieczającego 
lub jego przedstawiciela, w szczególności w kwestii podania zmiany okoliczności 
służących ocenie ryzyka, kwoty składki do zapłacenia, albo zachowania terminu 
wynikającego z umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel będzie korzystał z uprawnień 
wynikających z umowy wyłącznie w sytuacji, gdy taka pomyłka, błąd lub przeoczenie 
wynikało z winy umyślnej Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela, oraz w sytuacji gdy 
Ubezpieczający lub jego przedstawiciel nie zgłosili niezwłocznego uzupełnienie tych 
danych po podjęciu wiedzy o pomyłce, błędzie lub przeoczeniu. 
Klauzula dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

7 Klauzula przepięcia 
i przetężenia 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzana o odpowiedzialność za 
szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu, w tym między innymi: w ubezpieczonych 
maszynach oraz urządzeniach i aparatach elektrycznych, w instalacjach, przewodach, 
liniach elektrycznych, sieciach elektronicznych i sieciach elektrycznych, wskutek 
działania prądu: 
� przepięć, przetężeń spowodowanych bezpośrednim i pośrednim działaniem 

uderzenia pioruna. Limit odpowiedzialności do wartości ubezpieczonego mienia, 
� innych przyczyn nie związanych ze zjawiskami atmosferycznymi powodującymi 

gwałtowną zmianę napięcia lub natężenia prądu w sieci, w tym również z powodu 
zaniku lub przerw w dostawie energii elektrycznej. Limit ubezpieczeniowy – 
300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie  ubezpieczenia.  
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Jeżeli w wyniku działania prądu powstał pożar, to szkoda jest likwidowana z ryzyka 
pożarowego  określonego w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do 
wysokości sum ubezpieczenia, wskazanych w tym ubezpieczeniu.  
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Nie dotyczy 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

8 Klauzula OC 
pracodawcy 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 
odpowiedzialność cywilną za szkody poniesione przez osoby zatrudnione przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zgodnie z definicją „Pracownik. Dopuszcza się 
pomniejszenie odszkodowania za szkody osobowe o wysokość świadczenia wypłaconego 
na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych.  
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

9 Klauzula OC szkód 
rzeczowych wobec 
pracowników 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 
o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe, w tym również w pojazdach, osobom 
zatrudnionym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zgodnie z definicją „Pracownik”. 
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody z tytułu kradzieży pojazdów.  
Limit odpowiedzialności 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA 

10 Klauzula OC 
wzajemne 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 
o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone sobie wzajemnie przez ubezpieczone 
jednostki organizacyjne. 
Nie ma znaczenia fakt, że pomiędzy ubezpieczonymi jednostkami mogą zachodzić 
powiązania kapitałowe lub osobowe, oraz że jednostka może być udziałowcem lub 
akcjonariuszem innej jednostki. 
Franszyza integralna  i udział własny w szkodzie  - zostają zniesione. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

11 Klauzula 
rozstrzygania 
sporów 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe 
dla siedziby Ubezpieczającego. 
Klauzula dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

12 Klauzula 
automatycznego 
pokrycia 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową zostaje objęte mienie: 
a) własne, w tym środki trwałe, niskocenne środki trwałe i wyposażenie, zakończone 

inwestycje nieprzyjęte jeszcze na ewidencję środków trwałych, oraz dodatki 
i ulepszenia zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych (własnych i obcych), 
nieskocennych środków trwałych i wyposażenia, w których posiadanie lub 
użytkowanie wejdzie ubezpieczony, 

b) obce, które jest lub będzie w użytkowaniu, administrowaniu  przez jednostki 
organizacyjne z obowiązkiem jego ubezpieczenia, 

podczas trwania umowy do 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego do 
ubezpieczenia na początku okresu ubezpieczenia, wraz z mieniem ubezpieczonym 
w ramach klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do 
SIWZ. Powyższy limit został ustalony na cały okres trwania zamówienia określony 
w SIWZ. Mienie ubezpieczane na podstawie powyższego limitu w pierwszym roku 
ubezpieczenia, jest również ubezpieczone w pozostałym okresie ubezpieczenia. Ochrona 
ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na ubezpieczonego ryzyka 
związanego z posiadaniem lub użytkowaniem mienia, po dostarczeniu mienia na miejsce 
ubezpieczenia lub przyjęcia w sposób dowodny jego użytkowania. Klauzula liczona dla 
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całego mienia objętego przetargiem łącznie. Ubezpieczający w trakcie okresu 
ubezpieczenia nie informuje o zmianach w majątku, oraz o użytkowaniu mienia obcego, 
a jeżeli ubezpieczającemu/ubezpieczonemu potrzebne jest potwierdzenie ochrony na 
nowo nabyte lub ulepszone lub użytkowane mienie, Ubezpieczyciel nie wystawia polisy 
tylko bezskładkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy 
przedmiotowej klauzuli. Za wzrost majątku do 10% sumy ubezpieczenia z początku 
okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. Jeżeli w okresie 
ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłosi do ubezpieczenia mienie i zostanie 
wystawiony dokument potwierdzający ochronę i zostanie zapłacona należna składka 
ubezpieczeniowa – to wartość tego mienia nie obciąża 10 % limitu. 
Mienie własne oraz mienie obce w użytkowaniu, których łączna suma ubezpieczenia 
przekracza przyjęty w klauzuli limit 10%  zostają automatycznie objęte ubezpieczeniem, 
jednak Ubezpieczający ma obowiązek w ciągu 60 dni po zakończeniu kolejnego okresu 
ubezpieczenia zgłosić ten fakt Ubezpieczycielowi, który naliczy dodatkową składkę wg 
przyjętych taryf i stawek wg zasady pro rata temporis (dzień). 
W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie 
zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona 
korekty składki.  
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA 

13 Klauzula 
automatycznego 
pokrycia majątku 
nabytego po 
zebraniu danych do 
SIWZ 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową zostaje objęte mienie własne i obce 
(z obowiązkiem ubezpieczenia): sprzęt elektroniczny, środki trwałe, niskocenne środki 
trwałe, wyposażenie, zbiory biblioteczne, zapasy, nakłady adaptacyjne (inwestycyjne), 
oraz ulepszenia zwiększające wartość mienia - powodujące wzrost wartości, w których 
posiadanie lub użytkowanie wszedł ubezpieczony, lub które zwiększyły wartość mienia 
w okresie od dnia zebrania danych do ubezpieczenia do dnia 28.02.2017r. (tj. po zebraniu 
danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym 
z SIWZ). Ochrona ubezpieczeniowa dla tej masy majątkowej rozpoczyna się od dnia 
01.03.2017r. Zgłoszenie tego mienia - do Zakładu Ubezpieczeń nastąpi do dnia 
30.05.2017r. Dodatkowa składka zostanie naliczona wg warunków, jakie Ubezpieczyciel 
stosował przy ubezpieczeniu mienia określonego w SIWZ i zostanie opłacona w terminie 
do 30.06.2017r. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

14 Klauzula 
ubezpieczenia 
mienia w 
nienazwanych 
lokalizacjach 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że udziela się automatycznej ochrony dla mienia w nienazwanych 
miejscach ubezpieczenia na terenie RP, w których znajduje się mienie należące do 
Ubezpieczonego lub na podstawie umowy jest w jego użytkowaniu lub pod jego kontrolą. 
Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce 
ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie 
istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi. Limit 
odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach tej klauzuli wynosi 200.000,00 PLN na 
jedno i 1.000.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  
Klauzula dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń, z wyjątkiem ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

15 Klauzula 
odszkodowawcza 
dotycząca mienia 
ubezpieczanego wg 
wartości księgowej 
brutto i 
odtworzeniowej 
nowej 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że dla mienia ubezpieczanego wg wartości księgowej brutto lub 
odtworzeniowej nowej – bez względu na stopień umorzenia księgowego, zużycia 
technicznego, stopień amortyzacji (umorzenia) i rok produkcji lub budowy mienia - 
odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości kosztów odtworzenia w/g wartości 
odtworzeniowych nowych, jednak nie więcej niż zgłoszona suma ubezpieczenia. 
W przypadku nie odtwarzania mienia po jego utracie lub zniszczeniu odszkodowanie 
wypłacane jest wg. wartości: księgowej brutto w przypadku ubezpieczenia mienia wg. 
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wartości księgowej brutto i odtworzeniowej nowej w przypadku ubezpieczenia mienia wg. 
wartości odtworzeniowej nowej.  
Dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń, z wyjątkiem ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

16 
 
 

Klauzula 
odszkodowawcza 
dotycząca mienia 
ubezpieczanego wg 
wartości rynkowej 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że dla mienia ubezpieczanego wg wartości rynkowej – bez względu na 
stopień umorzenia księgowego, zużycia technicznego, stopień amortyzacji (umorzenia) 
i roku produkcji lub budowy mienia - odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości 
w/g wartości odtworzeniowych nowych, jednak nie więcej niż zgłoszona suma 
ubezpieczenia.  
W przypadku szkody całkowitej lub w przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa, 
odszkodowanie jest ustalane i wypłacane jako koszt nabycia nieruchomości (budynku, 
lokalu itp.) o takich samych parametrach jak ubezpieczone mienie na lokalnym rynku 
obrotu nieruchomościami, jednak nie więcej niż zgłoszona suma ubezpieczenia. 
Klauzula dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń, z wyjątkiem ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

17 Klauzula 
odszkodowawcza 
dotycząca sprzętu 
elektronicznego  
ubezpieczanego od 
szkód materialnych 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że dla sprzętu elektronicznego ubezpieczanego wg wartości księgowej 
brutto – bez względu na stopień umorzenia księgowego, zużycia technicznego, stopień 
amortyzacji i roku produkcji lub budowy mienia - odszkodowanie wypłacane jest na 
poniższych zasadach:  

� W przypadku szkody częściowej (bez względu na wiek sprzętu) koszty:  
- poniesione w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu do poprzedniego 

stanu zdatności do użytku, 
- demontażu i ponownego montażu poniesione w celu wykonania naprawy, 
-     transportu uszkodzonego sprzętu do warsztatu naprawczego i z powrotem, 
- koszty ekspertyzy technicznej dotyczącej przyczyny szkody i wartości 

naprawy. 
� W przypadku szkody całkowitej: 

- w przypadku sprzętu nie starszego niż podanego w SIWZ koszty nabycia 
sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach, do 
wartości początkowej, 

- w przypadku sprzętu starszego niż podanego w SIWZ wartość rynkową 
sprzętu na dzień powstania szkody, 

- koszty demontażu zniszczonego sprzętu, 
- koszty ekspertyzy technicznej dotyczącej przyczyny szkody i wartości 

naprawy. 
Za szkodę całkowitą uważa się utratę, zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia lub brak 
możliwości naprawy uszkodzenia.  
Za szkodę częściową uważa się uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia z możliwością 
jego naprawy.  
Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi suma ubezpieczenia 
poszczególnego sprzętu elektronicznego objętego ubezpieczeniem. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Nie 
dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

18 Klauzula wypłaty 
odszkodowania 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że w przypadku wystąpienia i w czasie trwania szkody, Ubezpieczyciel 
będzie wypłacał Ubezpieczonemu zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo 
maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody 
pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została 
bezspornie stwierdzona.  
Klauzula dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA POSPRZEDA ŻOWA  

19 Klauzula usunięcia 
pozostałości po 
szkodzie 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione 
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu 
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usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 
niezdatnych do użytku - do 15% wartości powstałej szkody, maksymalnie 500.000,00 
PLN. Powyższe koszty są dodatkowymi kosztami ponad już określonymi w SIWZ 
w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Nie dotyczy 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

20 Klauzula 
składowania 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia: 
1) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane poniżej 10 cm nad 

podłogą, w tym również na podłodze.  Limit ubezpieczeniowy – 10.000,00 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie  ubezpieczenia.  

2) Powyższy limit nie obejmuje mienia, które ze względu na gabaryty, wagę lub cechy 
fizyczne, nie może być składowane ponad podłogą (np. na palecie, regale itp.). W tej 
sytuacji w przypadku zalania ubezpieczyciel odpowiada do pełnej wysokości szkody.  

3) Powyższe ograniczenie nie dotyczy, gdy mienie zostało zalane z góry. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

21 Klauzula 
zabezpieczeń 
przeciw 
kradzieżowych 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych opisany poniżej uznaje za wystarczający i nie wnosi z tego tytułu 
zastrzeżeń. Stan zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – drzwi prowadzące do lokalu, 
w którym znajduje się ubezpieczone mienie są zamykane na jeden zamek wielozapadkowy 
lub na dwa zamki wielozapadkowe lub jedną kłódkę lub dwie kłódki. Nie jest wymagane 
posiadanie przez zamek certyfikatu potwierdzającego jego odporność na włamanie. Nie 
jest wymagane, aby okna zewnętrzne lokalu, w których znajduje się ubezpieczone mienie 
były zabezpieczone przeciw włamaniową osłoną mechaniczną w postaci krat, żaluzji lub 
okiennic, był zamontowany system alarmowy lub monitoring z interwencja załóg. O stanie 
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (dodatkowe informacje w  załączniku nr 1).  
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 
dewastacji oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Nie 
dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

22 Klauzula ochrony 
mienia w trakcie 
tymczasowego 
magazynowania 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje 
odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia (w tym 
sprzętu elektronicznego), który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje 
nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym 
w polisie. 
Klauzula dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń, z wyjątkiem ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

23 Klauzula ochrony 
mienia nie 
przygotowanego do 
pracy 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo, że 
Ubezpieczający nie przystosował mienia do pracy (np. mienie nie zostało rozpakowane, 
nie zostało zamontowane na stanowisku pracy itp.), oraz w sytuacji przenoszenia mienia 
z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia.  
Klauzula dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń, z wyjątkiem ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

24 Klauzula ochrony o 
szkody w trakcie 
budowy, 
przebudowy, 
remontu, 
modernizacji 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony 
o szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
lub na ich zlecenie prac ziemnych, robót budowlano-montażowych, w tym również, na 
które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę, 
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 z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej 
budynku/budowli lub konstrukcji dachu - w mieniu będącym: 

a) przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia, 
b) przedmiotem prac ziemnych lub robót budowlano-montażowych do kwoty 

100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
W przypadku prac związanych z naruszeniem konstrukcji dachu, konstrukcji nośnej 
budynku/budowli zakres ubezpieczenia zostaje ograniczony do zakresu podstawowego 
(FLEXA), chyba że strony przyjmą szerszy zakres ubezpieczenia. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Nie dotyczy 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

25 Klauzula 
ubezpieczenia 
aktów 
terrorystycznych 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe 
w ubezpieczonym mieniu, w tym również szkody w następstwie akcji ratowniczej lub 
porządkowej - w związku z aktami terroryzmu. Przez akty terroryzmu rozumie się 
wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności 
lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków 
ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 
Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek: 
� skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,  
� działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, 

demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów  oraz 
� innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, 

etnicznego lub rasowego. 
Limit odpowiedzialności 400.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Udział własny 
w szkodzie 10%, maksymalnie 5.000,00 PLN. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, szyb 
i innych przedmiotów od stłuczenia, od dewastacji, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
od szkód materialnych, następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia cargo od 
kradzieży z włamaniem i rabunku. Nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA 

26 Klauzula 
ubezpieczenia od 
szkód w wyniku 
zamieszek, 
rozruchów, 
demonstracji 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe 
w ubezpieczonym mieniu, w tym również szkody w następstwie akcji ratowniczej lub 
porządkowej - w związku z zdarzeniami, innymi jak akty terroryzmu, np.: wszelkiego 
rodzaju zamieszki, strajki, demonstracje, rozruchy. 
Limit odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Udział własny 
w szkodzie 10%, maksymalnie 5.000,00 PLN 
Klauzula dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń, z wyjątkiem ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

27 Klauzula 
konserwacji sprzętu  

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel uznaje, że sprzęt elektroniczny jest poddawany 
konserwacji zgodnie z przepisami zarówno przez firmy zewnętrzne jak i przez 
pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, o ile posiadają oni stosowne 
kwalifikacje. Przez konserwację należy rozumieć między innymi: konserwację bieżącą, 
konserwację prewencyjną, przeglądy okresowe, usuwanie uszkodzeń lub wad powstałych 
wskutek normalnej eksploatacji, w tym starzenia się sprzętu lub jego elementów (np. 
wymiana lub naprawa modułów, zespołów, podzespołów, części itp.). 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

28 Klauzula stempla 
pocztowego 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się 
datę stempla bankowego lub pocztowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub 
pocztowym, pod warunkiem, że na koncie Ubezpieczającego znajdowały się środki 
wystarczające na pokrycie zobowiązania wobec ubezpieczyciela. 



 12

Klauzula dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

29 Klauzula płatności 
rat 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest 
uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 
Klauzula dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń, w tym również ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

30 Klauzula katastrofy 
budowlanej 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku 
katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie 
się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej pod warunkiem, że: 

� ubezpieczony obiekt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem lub jest pod 
kontrolą użytkownika lub administratora, 

� ubezpieczony obiekt posiada odbiory końcowe robót, 
� obiekt nie jest położony na obszarach zagrożonych występowaniem szkód 

górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót 
geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych 
z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych 
(zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji), 

Limit odpowiedzialności 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Udział własny 
w szkodzie 10%, maksymalnie 5.000,00 PLN. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Nie dotyczy 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

31 Klauzula pokrycia 
kosztów 
poszukiwania 
przyczyn awarii 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa koszty powstałe w związku 
z poszukiwaniem przyczyn awarii w instalacjach, sieciach i/lub urządzeniach wodnych, 
c.o., kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych,  będących przyczyną postania szkody. 
Limit odpowiedzialności 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia i udział własny w szkodzie 10%, maksymalnie do wartości 500,00 PLN. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Nie dotyczy 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

32 Klauzula szkód, w 
tym 
wodociągowych 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 
o odpowiedzialność cywilną za szkody, w tym również szkody zalaniowe, powstałe 
w związku z posiadaniem i użytkowaniem, systemów wodnych i kanalizacyjnych, w skład 
których wchodzą między innymi urządzenia wod-kan, c.o., sieci wodne, instalacje, 
przepusty, drenaże, rowy melioracyjne itd. Odpowiedzialność obejmuje szkody, w tym 
między innymi w następstwie awarii, działania, eksploatacji, bez względu na przyczynę, 
w tym cofnięcia cieczy w ww. systemach. 
Ponadto powyższe dotyczy również szkód powstałych w związku z posiadaniem, awarią, 
działaniem, niedostarczeniem lub dostarczeniem gazu o niewłaściwych parametrach, 
eksploatacją systemów gazowych (np. sieci, instalacje, urządzenia itp., 
Ponadto powyższe dotyczy również szkód powstałych w związku z posiadaniem, awarią, 
działaniem, niedostarczeniem lub dostarczeniem energii elektrycznej o niewłaściwych 
parametrach, w tym również będące następstwem awarii lub szkody materialnej 
dotyczącej sprzętu i/lub urządzeń wytwarzających i/lub transmitujących energię. 
Powyższe dotyczy systemów własnych i obcych pod warunkiem, że ubezpieczonemu 
można przypisać odpowiedzialność za powstałą szkodę. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

33 Klauzula Leeway  1 z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że wyłącza się zasadę stosowania proporcjonalnej redukcji 
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odszkodowania w przypadku niedoubezpieczenia mienia ubezpieczanego w wartościach 
odtworzeniowych nowych. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Nie dotyczy 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

34 Klauzula Leeway  2 z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że wyłącza się zasadę stosowania proporcjonalnej redukcji 
odszkodowania w przypadku niedoubezpieczenia ubezpieczenia mienia ubezpieczanego 
w wartościach odtworzeniowych nowych: 

a) gdy różnica między sumą ubezpieczenia określoną na sumy stałe w wartościach 
odtworzeniowych nowych zadeklarowaną w polisie dla poszczególnego składnika 
mienia, a odpowiednią do niej wartością tego mienia na dzień szkody wynosi nie 
więcej niż 30%. 

b) gdy wysokość szkody nie przekracza 20% przyjętej sumy ubezpieczenia 
pojedynczego składnika mienie dotkniętego szkodą. 

Klauzula dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Nie dotyczy 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA 

35 Klauzula szybkiej 
likwidacji szkód 
sprzętu 
elektronicznego 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że w przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie 
przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (np. 
centrala telefoniczna, serwer itp.) Ubezpieczający lub Ubezpieczony zawiadamiając 
o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) 
likwidacji, sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary 
szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody, ponadto sporządzi 
dokumentację fotograficzną mienia bezpośrednio po szkodzie oraz zachowa uszkodzone 
części do dyspozycji Ubezpieczyciela. Protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do 
wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela.  
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. 
Nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA POSPRZEDA ŻOWA 

36 Klauzula płatności 
kar umownych 
 

 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową straty finansowe, 
jakie poniósł ubezpieczony z tytułu nałożenia na niego kar, w tym również kar umownych 
z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego.  
Limit odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

37 Klauzula szkody w 
wyniku graffiti 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe wskutek graffiti. Za 
graffiti należy rozumieć – napisy lub rysunki wykonane na przedmiocie ubezpieczenia bez 
zgody Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.  
Limit odpowiedzialności 20.000,00 PLN i udział własny w szkodzie 10%, maksymalnie 
do wartości 500,00 PLN. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Nie dotyczy 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

38 Klauzula 
ubezpieczenia 
sprzętu ruchomego 
i przenośnego poza 
miejscem 
ubezpieczenia 
(dotyczy sprzętu 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w sprzęcie 
ruchomym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia określonym 
w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za szkody 
spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu bez dozoru. Za brak 
dozoru nie uważa się sytuacji, gdy sprzęt pozostawał w bagażniku lub niewidocznym 
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elektronicznego 
przenośnego) 

miejscu w odpowiednio zabezpieczonym pojeździe (włączone wszystkie istniejące 
zabezpieczenia przeciw kradzieżowe). 
Limit odpowiedzialności wynosi 20.000,00 PLN na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia 
powstałe w  okresie ubezpieczenia. Zakres terytorialny to teren RP. 
Udział własny w szkodzie wynosi 10% wartości szkody, maksymalnie 500 PLN. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Nie 
dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

39 Klauzula ochrony 
ryzyka kradzieży 
zwykłej dla sprzętu 
elektronicznego 
ruchomego lub 
przenośnego 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o ryzyko kradzieży zwykłej 
ubezpieczonego przenośnego lub ruchomego sprzętu elektronicznego w czasie, kiedy 
znajduje się one w miejscu prowadzenia działalności pod warunkiem, że Ubezpieczony 
zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody 
spowodowanej kradzieżą, nie później niż 24 godziny od powzięcia informacji o zdarzeniu.  
Limit odpowiedzialności wynosi 10.000,00 PLN na jedno zdarzenie i 50.000,00 PLN na 
wszystkie zdarzenia powstałe w  okresie ubezpieczenia. 
Udział własny w szkodzie wynosi 10% wartości szkody, maksymalnie 500,00 PLN. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, 
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (kradzież zwykła). Nie 
dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

40 Klauzula ochrony 
ryzyka kradzieży 
zwykłej  

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o ryzyko kradzieży zwykłej 
ubezpieczonego mienia (z wyjątkiem sprzętu elektronicznego ruchomego lub przenośnego 
określonego w klauzuli nr 39) pod warunkiem, że Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie 
policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 
Ubezpieczeniem objęta jest całość mienia własnego, mienia obcego posiadanego i/lub 
użytkowanego, będąca w użyczeniu przez ubezpieczonego na podstawie stosownego 
tytułu prawnego - bez względu na fakt, że mienie to nie zostało zgłoszone do 
ubezpieczenia w innych zakresach ubezpieczenia (np. w ubezpieczeniu od ognia i innych 
zdarzeń losowych).  
Limit odpowiedzialności wynosi 10.000,00 PLN na jedno zdarzenie i 50.000,00 PLN na 
wszystkie zdarzenia powstałe w  okresie ubezpieczenia. 
Udział własny w szkodzie wynosi 10% wartości szkody, maksymalnie 500,00 PLN. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku Kradzieży 
zwykłej). Nie dotyczy gotówki oraz innych wartości pieniężnych oraz ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

41 Klauzula czystych 
strat finansowych – 
limit 
odpowiedzialności: 
60.000,00 PLN 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 
o odpowiedzialność za czyste straty finansowe nie będące następstwem szkód osobowych 
lub rzeczowych w reżimie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej (w tym również 
między innymi z tytułu wykonywania władzy publicznej, na skutek wydania lub 
niewydania aktu normatywnego lub decyzji itp.). 
Przez starty finansowe należy rozumieć: 
- damnum emergens (rzeczywiste straty finansowe), 
- lucrum cessans (utracone korzyści). 
Limit odpowiedzialności wynosi 60.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe 
w okresie ubezpieczenia. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

42 Klauzula czystych 
strat finansowych – 
limit 
odpowiedzialności: 
100.000,00 PLN 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 
o odpowiedzialność za czyste straty finansowe nie będące następstwem szkód osobowych 
lub rzeczowych w reżimie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej (w tym również 
między innymi z tytułu wykonywania władzy publicznej, na skutek wydania lub 
niewydania aktu normatywnego lub decyzji itp.). 
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Przez starty finansowe należy rozumieć: 
- damnum emergens (rzeczywiste straty finansowe), 
- lucrum cessans (utracone korzyści). 

Limit odpowiedzialności wynosi 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe 
w okresie ubezpieczenia. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

43 Klauzula czystych 
strat finansowych – 
limit 
odpowiedzialności: 
podstawowa suma 
gwarancyjna 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 
o odpowiedzialność za czyste straty finansowe nie będące następstwem szkód osobowych 
lub rzeczowych w reżimie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej (w tym również 
między innymi z tytułu wykonywania władzy publicznej, na skutek wydania lub 
niewydania aktu normatywnego lub decyzji itp.). 
Przez straty finansowe należy rozumieć: 
- damnum emergens (rzeczywiste straty finansowe), 
- lucrum cessans (utracone korzyści). 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje czyste straty finansowe do wysokości 
przyjętej podstawowej sumy gwarancyjnej. Wartość odszkodowania pomniejsza 
podstawową sumę gwarancyjną. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

44 Klauzula ryzyka z 
zasady słuszności – 
limit 
odpowiedzialności: 
50.000,00 PLN 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 
o odpowiedzialność za szkody, o których mowa w Art. 4172 k.c. do naprawienia których 
Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany w oparciu o zasadę słuszności. 
Limit odpowiedzialności wynosi 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe 
w okresie ubezpieczenia. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

45 Klauzula ryzyka z 
zasady słuszności – 
limit 
odpowiedzialności: 
100.000,00 PLN 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 
o odpowiedzialność za szkody, o których mowa w Art. 4172 k.c. do naprawienia których 
Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany w oparciu o zasadę słuszności. 
Limit odpowiedzialności wynosi 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe 
w okresie ubezpieczenia. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

46 Klauzula ryzyka  z 
zasady słuszności – 
limit  
odpowiedzialności: 
podstawowa suma 
gwarancyjna 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że rozszerza się zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 
o odpowiedzialność za szkody, o których mowa w Art. 4172 k.c. do naprawienia których 
Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany w oparciu o zasadę słuszności. 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje szkody do wysokości przyjętej 
podstawowej sumy gwarancyjnej. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

47 Klauzula 
odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu 
zdarzeń 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego wynikającą z przepisów prawa jako 
zobowiązanie ubezpieczonego do naprawienia poszkodowanemu (lub uprawnionemu) 
poniesionej przez niego szkody osobowej, rzeczowej i/lub czystej starty finansowej 
powstałej w wyniku poniższych zdarzeń: 
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� przeniesienia (działania) ognia lub zjawisk mu towarzyszących jak wysoka 
temperatura, dym, sadza itp., 

� zalania, 
� wybuch, 
� upadek drzew, budynków, budowli – lub ich elementów. 
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody i czyste straty finansowe związane z ww. 
zdarzeniami, oraz innymi zdarzeniami wynikającymi z przyjętej umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA  

48 Klauzula 
ubezpieczenia 
budowli i obiektów 
małej architektury 
od prac ziemnych 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: 
� Wszelkiego rodzaju budowle oraz obiekty małej architektury (również nie zgłoszone 

oddzielnie do ubezpieczenia w ramach programu ubezpieczenia) będące mieniem 
własnym i/lub obcym w użytkowaniu, w użyczeniu:  
� związane z systemami wodno-kanalizacyjnymi i innymi Miasta Szczecinek 

/podziemnymi lub naziemnymi/, w tym między innymi: sieci cieplne, c.o., 
ciepłociągi, przyłącza c.o., sieci gazowe, elektryczne, elektroenergetyczne, 
teletechniczne, sieci, kolektory wodociągowe i kanalizacyjne, sieci deszczowe, 
sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi, kolektory 
deszczowe, separatory wód opadowych, kanalizacja sanitarna, sieci 
odprowadzające ścieki z urządzeniami podczyszczającymi ścieki, studnie 
głębinowe, urządzenia melioracji, rowy itd. 

� związane z systemami drogowymi Miasta Szczecinek, w tym między innymi: 
ulice, place, ścieżki rowerowe, zatoki, chodniki, drogi, obiekty mostowe (mosty) 
i kładki na rzeką Niezdobną i Kanałem Radackim - z nawierzchniami. Wszelka 
infrastruktura i instalacje przynależne w pasach drogowych (podziemne 
i naziemne), np.: elektroenergetyczne, gazowe, wod.-kan., deszczowe, 
teletechniczne, sieci telewizyjne kablowe, oświetlenie drogowe, oznakowanie 
drogowe pionowe i poziome, przepusty, studzienki kanalizacyjne, drenaże. Ciągi 
pieszo-rowerowe, zatoki postojowe, parkingi, kładki, mostki, nabrzeża jeziora 
Trzesiecko, pętle autobusowe, boiska sportowe z instalacją nawadniającą itd. 
Ponadto przystanki autobusowe. 

� związane z systemami oświetlenia i monitoringu Miasta Szczecinek, w tym 
między innymi: oświetlenia parku, ulic, placów, chodników, cmentarza, ścieżek 
rowerowych, przejść dla pieszych, pomostów, mostów, kamer monitoringu, 
wyświetlacze prędkości, sygnalizacji świetlnej, światłowodów, iluminacji, 
systemu informacji pasażerskiej, wyświetlaczy prędkości, okablowania 
naziemnego i podziemnego, szafki oświetleniowe, trafo itd. 

� Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody z tytułu prac, robót ziemnych wykonywanych 
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jak również wykonywanych przez inne 
podmioty. 

Limit odpowiedzialności wynosi 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia. Udział własny wynosi 10%, maksymalnie 2.000,00 PLN.  
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia mienia z tytułu prac ziemnych. Nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA.  

49 Klauzula 
ubezpieczenia 
budowli i obiektów 
małej architektury 
związanej z 
systemami wodno-
kanalizacyjnymi 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: wszelkiego rodzaju budowle 
oraz obiekty małej architektury związane z systemami wodno-kanalizacyjnymi Miasta 
Szczecinek, w tym między innymi: sieci cieplne, c.o., ciepłociągi, przyłącza c.o., sieci 
gazowe, sieci, kolektory wodociągowe i kanalizacyjne, sieci deszczowe, sieci kanalizacji 
deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi, kolektory deszczowe, separatory wód 
opadowych, kanalizacja sanitarna, sieci odprowadzające ścieki z urządzeniami 
podczyszczającymi ścieki, studnie głębinowe, urządzenia melioracji, rowy itd. 
Powyższy przedmiot ubezpieczenia dotyczy mienia, które nie zostało oddzielnie wskazane 
do ubezpieczenia w załączniku nr 1 do SIWZ.   
� Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w następstwie przyjętego zakresu 

ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.  
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� Limit odpowiedzialności wynosi 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
o okresie ubezpieczenia. Udział własny w szkodzie wynosi 10%, maksymalnie 
2.000,00 PLN. 

� Powyższy limit jest liczony ponad limit już przyjęty w SIWZ w zakresie 
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.  

Klauzula dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA. 

50 Klauzula 
ubezpieczenia 
budowli i obiektów 
małej architektury 
związanej z 
infrastrukturą 
drogową 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: wszelkiego rodzaju budowle 
oraz obiekty małej architektury związane z systemami drogowymi Miasta Szczecinek, 
w tym między innymi: ulice, place, zatoki, chodniki, drogi, obiekty mostowe (mosty) 
i kładki na rzeką Niezdobną i Kanałem Radackim - z nawierzchniami. Wszelka 
infrastruktura i instalacje przynależne w pasach drogowych (podziemne i naziemne), np.: 
elektroenergetyczne, gazowe, wod.-kan., deszczowe, teletechniczne, sieci telewizyjne 
kablowe, oświetlenie drogowe, oznakowanie drogowe pionowe i poziome, przepusty, 
studzienki kanalizacyjne, drenaże. Ciągi pieszo-rowerowe, zatoki postojowe, parkingi, 
kładki, mostki, nabrzeża jeziora Trzesiecko, pętle autobusowe, boiska sportowe 
z instalacją nawadniającą itd. Ponadto przystanki autobusowe. 
Powyższy przedmiot ubezpieczenia dotyczy mienia, które nie zostało oddzielnie wskazane 
do ubezpieczenia w załączniku nr 1 do SIWZ.   
� Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w następstwie przyjętego zakresu 

ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, w tym również z tytułu 
„rozjechania” nawierzchni chodników, placów itp. przez pojazdy.  

� Limit odpowiedzialności wynosi 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
o okresie ubezpieczenia. Udział własny w szkodzie wynosi 10%, maksymalnie 
2.000,00 PLN. 

� Powyższy limit jest liczony ponad limit już przyjęty w SIWZ w zakresie 
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.  

Klauzula dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA. 

51 Klauzula 
ubezpieczenia 
pozostałych 
budowli i obiektów 
małej architektury 
nie wykazanych 
oddzielnie 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: wszelkiego rodzaju budowle, 
obiekty małej architektury, obiekty tymczasowe związane z działalnością 
ubezpieczającego/ubezpieczonego oddzielnie nie wykazane do ubezpieczenia, w tym, np.: 
ogrodzenia, murki, znaki informacyjne (np. drogowe, z nazwami ulic), wolno stojące 
maszty, ławki, kosze na śmieci, słupy ogłoszeniowe, tablice informacyjne lub reklamowe, 
instalacje monitoringu, place zabaw, urządzenia sprawnościowe itd.) 
� Limit odpowiedzialności wynosi 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

o okresie ubezpieczenia. Udział własny w szkodzie wynosi 10%, maksymalnie 
2.000,00 PLN. 

Klauzula dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Nie dotyczy 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA. 

52 Klauzula 
rozmrożenia 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek 
rozmrożenia ubezpieczonych środków obrotowych. Do celów niniejszej klauzuli pod 
pojęciem rozmrożenia rozumie się utratę przydatności do spożycia środków obrotowych 
na skutek ich zepsucia w wyniku podwyższenia się temperatury przechowywania 
w urządzeniu chłodniczym w następstwie: 
� uszkodzenia urządzenia chłodniczego w wyniku przepięć, 
� przerw w dostawie prądu elektrycznego przez dostawcę energii elektrycznej, 
� z innych ubezpieczonych ryzyk w ramach przyjętego zakresu ubezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności wynosi 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, szkód 
z ww. przyczyn. Nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

53 Klauzula 
naruszenia dóbr 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
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osobistych innych 
niż szkoda osobowa 

strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody inne niż osobowe i czyste 
straty finansowe z tytułu naruszenia dóbr osobistych, praw własności intelektualnej, praw 
autorskich, patentów, znaków towarowych, nazw itp. Powyższe obejmuje również 
zadośćuczynienie za naruszenia dobra osobistego. 
Limit odpowiedzialności wynosi 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. Udział własny wynosi 10%, maksymalnie 2.000,00 PLN.  
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

54 Klauzula 
ubezpieczenia 
kosztów 
oprogramowania w 
sprzęcie 
elektronicznym od 
szkód 
niematerialnych 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty związane z odtworzeniem 
lub zainstalowaniem oprogramowania w sprzęcie elektronicznym, którego praca uległa 
wstrzymaniu lub zakłóceniu  na wskutek jakiejkolwiek przyczyny, nie mającej charakteru 
szkody materialnej (fizycznej). 
Limit odpowiedzialności wynosi 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. Udział własny wynosi 10%, maksymalnie 500,00 PLN. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych i ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

55 
 

Klauzula 
rozszerzenia OC 
najemcy o kradzież 
mienia   

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w rzeczach ruchomych, 
z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy cywilnoprawnej związanych 
z utratą tych rzeczy nie wynikającą z jej uszkodzenia lub zniszczenia. Ubezpieczyciel 
udziela ochrony pod warunkiem, że stan zabezpieczeń przeciewkradzieżowych jest 
analogiczny jak w przypadku zabezpieczenia mienia własnego. 
Limit odpowiedzialności wynosi 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia. Udział własny wynosi 10%, maksymalnie 2.000,00 PLN.  
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

56 Klauzula szkód 
częściowych w 
ubezpieczeniu 
autocasco   

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkody częściowe 
w ubezpieczeniu autocasco w poniższych elementach, nie uwzględnia się indywidualnego 
stopnia ich zużycia eksploatacyjnego: 
� akumulatory, elementy cierne układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), 
� elementy cierne układu sprzęgła (tarcza, docisk), 
� elementy układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy), 
� pasy bezpieczeństwa, napinacze pasów, poduszki powietrzne i sterowniki do tych 

urządzeń 
Klauzula dotyczy: ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

57 Klauzula 
ubezpieczenia 
wskazanych 
obiektów  

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia oraz zapisami w SIWZ, przed którymi niniejsza klauzula ma 
pierwszeństwo stosowania strony uzgodniły, że poniższy obiekt:  
� Budynek po byłej wieży ciśnień (wieża ciśnień) w Szczecinku, ul. Wodociągowa 

zostaje ubezpieczony w zakresie: 
� Od ognia i innych zdarzeń losowych – zgodnie z punktem 1 – Rozdział: Zakres 

Ochrony Ubezpieczeniowej. 
� Od kradzieży zwykłej stałych elementów. 
� Od dewastacji. 
� Szyb i innych przedmiotów od stłuczenia. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od 
kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, od 
dewastacji. Nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA 

58 Klauzula 
rozszerzenia 
odpowiedzialności 

z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe stopniowo lub 
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z tytułu działalności 
OC 

długotrwale wskutek oddziaływania gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, ścieków, 
wibracji, wstrząsów, zagrzybienia, hałasu, powstałe wskutek zapadania się terenu, 
osiadania gruntu, 
Limit odpowiedzialności 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

59 Klauzula 
zniszczenia mienia 
funkcjonariuszy 

ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo 
stosowania strony uzgodniły, że ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe z tytułu 
zniszczenia mienia służbowego i osobistego funkcjonariuszy Straży Miejskiej podczas 
wykonywania czynności służbowych. 
Limit odpowiedzialności 2.000,00 PLN na jedno zdarzenie i 20.000,00 zł na wszystkie 
zdarzenia. 
Klauzula dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń, nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA 

60 Klauzula szkód z 
tytułu uderzenia 
jednostki 
pływającej 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w mieniu 
własnym lub obcym w użytkowaniu, z tytułu uderzenia w nie - jednostek pływających, 
przez które należy rozumieć, np.: statki, jachty, sprzęt wodny (rowery wodne, kajaki, 
łodzie itp.) oraz wszelkich urządzeń pływających i innych pływających przedmiotów, np. 
konarów drzew itd.   
Limit odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Udział własny w szkodzie wynosi 10% wartości szkody, maksymalnie 5.000,00 PLN 
Klauzula dotyczy: szkód w wyniku uderzenia jednostek pływających i wszelkich 
przedmiotów. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA 

61 Klauzula działania 
lodu 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe 
w ubezpieczonym mieniu znajdującym się w jeziorze, np. pomosty, urządzenia, w tym 
również pływające, w wyniku: 
� bezpośredniego lub pośredniego działania ciężaru lodu, 
�  powstałego w wyniku zamarznięcia wody w akwenie wodnym, 
� uderzenia lub naporu pływających elementów lodu.  
Limit odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Udział własny w szkodzie wynosi 10% wartości szkody, maksymalnie 5.000,00 PLN 
Klauzula dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
KLAUZULA OBLIGATORYJNA 

62 Klauzula kosztów 
ewakuacji 

z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty 
ewakuacji osób oraz mienia poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu 
w rozumieniu Klauzuli ubezpieczenia aktów terrorystycznych, oraz z tytułu szkód 
poniesionych w trakcie  ewakuacji w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 
losowych, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. 
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z : 
1) transportem mienia,  
2) magazynowaniem/przechowywaniem mienia w czasie koniecznym dla czynności 

ewakuacyjnych,  
3) dozorem mienia przez wyspecjalizowane podmioty 
Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja 
przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej lub innych 
odpowiednich służb, oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 
50.000,00 PLN.  
Klauzula dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń, z wyjątkiem ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA 

63 Klauzula cyber 
szkód 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
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strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody oraz 
straty finansowe w działalności Ubezpieczonego w następstwie przedostania się do sieci 
internetowej Ubezpieczonego wirusów komputerowych lub innych podobnych 
niepożądanych zjawisk, bez względu na przyczynę. 
Limit odpowiedzialności wynosi 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Klauzula dotyczy: wszystkich ubezpieczeń, z wyjątkiem ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA 

64 Klauzula 
ubezpieczenia 
bagażu w pojeździe 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe 
w bagażu w związku ze szkodami objętymi ubezpieczeniem AC ubezpieczonych 
pojazdów. Dotyczy bagażu znajdującego się w zgłoszonych do ubezpieczenia lub 
zgłoszonych w przyszłości pojazdów. 
Limit odpowiedzialności wynosi 3.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia wspólnie 
dla wszystkich ubezpieczonych pojazdów. 
Przez  określenie bagaż należy rozumieć – bagażnik zewnętrzny zamontowany na 
pojeździe oraz następujące przedmioty znajdujące się w pojeździe lub w tym bagażniku 
zewnętrznym: 
a) przenośny sprzęt elektroniczny, w tym notebooki, netbooki, czytniki e-booków, tablety, 
palmtopy, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery, urządzenia do nawigacji, 
odtwarzacze audio-video lub multimedialne,  
b) płyty CD, DVD, Blu-ray,  
c) atlasy samochodowe,  
d) wózki, chodziki,  
e) odzież,  
f) sprzęt sportowy i turystyczny, z wyłączeniem rowerów,  
g) torby, walizy, nesesery, plecaki, z wyłączeniem ich zawartości, chyba że są to rzeczy 
określone w lit. a–f; 
Klauzula dotyczy: ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA 

65 Klauzula braku 
konsumpcji sumy 
ubezpieczenia 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że w przypadku wypłaty odszkodowania do wartości 15% sumy 
ubezpieczenia mienia sprzed szkody, brak jest konsumpcji sumy ubezpieczenia. Powyższe 
nie dotyczy mienia ubezpieczanego w systemie pierwszego ryzyka oraz limitów 
odpowiedzialności. 
Klauzula dotyczy: wszystkich ubezpieczeń, z wyjątkiem ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA 

66 Klauzula 
dedykowanego 
likwidatora 

Wykonawca ustanowi dedykowanego likwidatora, który będzie odpowiedzialny za 
koordynację likwidacji szkód we wszystkich zakresach objętych ubezpieczeniem i będzie 
dostępny dla Zamawiającego oraz Biura Brokerskiego „Stefan Tartanus” od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8 – 15 przez cały  czas wykonywania zamówienia. O każdej 
zmianie dedykowanego likwidatora Wykonawca będzie informował Zamawiającego oraz 
Biuro Brokerskie „Stefan Tartanus” z dwu dniowym wyprzedzeniem. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA POSPRZEDA ŻOWA  

67 Klauzula czasu 
likwidacji szkody 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego mienia przez 
wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku 
Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego mienia a Ubezpieczyciel 
zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej 
z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody. 
Klauzula dotyczy: wszystkich rodzajów ubezpieczeń, z wyjątkiem ubezpieczeń 
odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjnych. 
KLAUZULA FAKULTATYWNA POSPRZEDA ŻOWA  

68 Klauzula 
rzeczoznawców 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokryje dodatkowo poniesione przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty 
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ekspertyz rzeczoznawców lub ekspertów związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru 
szkody. 
Limit odpowiedzialności 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia. 
Klauzula dotyczy: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od szkód materialnych. Nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych 
KLAUZULA FAKULTATYWNA POSPRZEDA ŻOWA  

69 Klauzula ryzyk 
nienazwanych 

z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania 
strony uzgodniły, że rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody w mieniu spowodowane przez inne 
nienazwane ryzyka zewnętrzne niewymienione w programie ubezpieczenia pod 
warunkiem, że  ryzyka te wystąpiły w sposób nagły, niespodziewany i niezależny od woli 
ubezpieczonego, o ile nie zostały one wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej na 
podstawie zapisów programu ubezpieczenia i OWU Ubezpieczyciela. 
Klauzula dotyczy: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Nie dotyczy ubezpieczeń 
komunikacyjnych 
KLAUZULA FAKULTATYWNA  

 
OPIS DZIAŁALNO ŚCI MIASTA SZCZECINEK I JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH 

1. Urząd Miasta Szczecinek (skrót: UM). 

Miasto Szczecinek jest jednostką samorządu terytorialnego – samorząd gminny.  
Miasto Szczecinek realizuje zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem 
Urzędu Miasta Szczecinek i jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych. Zakres działalności 
ubezpieczonego określają obowiązujące przepisy prawa (w tym przepisy szczegółowe), ustawa o samorządzie 
gminnym, Statut Miasta Szczecinek, Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecinek, wszelkie akty 
prawne wydawane przez Radę Miasta Szczecinek, Burmistrza Miasta Szczecinek itp. 
1) Administrowanie drogami, ulicami itp. oraz inne informacje (stan na dzień 28.11.2016r.). 

UM Prowadzi zgodnie z określonymi przepisami prawa, a w szczególności przez ustawę o drogach 
publicznych, działalność w zakresie administrowania i utrzymania w należytym stanie sieci ulic, dróg 
(łączna długość ulic – 96,44 km) wraz z pasem drogowym, obiektami mostowymi (12 sztuk -  w tym 
7 szt. mostów: ul. Ordona, ul. 9 Maja, ul. Mickiewicza, ul. Sadowa, ul. Szafera, ul. Brzegowa, 
ul. Żeglarska i 5 szt. kładek: ul. Mickiewicz 2 szt., ul. 3 Maja, ul. Zamkowa, ul. Podgórna), kładkami dla 
pieszych, przepustami, drenażem, placami, chodnikami, parkingami, ścieżkami rowerowymi. Łączna 
długość chodników, ciągów pieszo-rowerowych i pieszo-jezdnych itp. wynosi ok. 80,37 km. 
Nawierzchnie z kostki brukowej polbruk, z płyt chodnikowych betonowych, nawierzchni gruntowych. 
Powyższe wielkości mogą ulec zmianie. 
� Realizacja zadań związanych z utrzymaniem (letnim i zimowym) dróg, placów, chodników, ścieżek 

rowerowych, utrzymaniem skrajni dróg (drzewa) itp. 
Letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników, ścieżek rowerowych itd. oraz utrzymanie 
zieleni drogowej prowadzone jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Szczecinku, ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek – na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta. 
W nielicznych przypadkach utrzymanie zlecone jest podmiotom zewnętrznym lub wykonywane 
własnymi służbami (pracownicy w ramach robót publicznych, staży i prac społecznie użytecznych). 

� Infrastruktura inżynierska znajdująca się w pasie drogowym: 
W pasach drogowych dróg gminnych znajduje się uzbrojenie podziemne i naziemne 
elektroenergetyczne,  gazowe, wodno – kanalizacyjne, deszczowe, teletechniczne, sieci telewizji 
kablowych, oświetlenie drogowe, oznakowanie drogowe pionowe i poziome, przepusty itd. 
W niektórych pasach drogowych znajdują się miejsca postojowe w postaci parkingów i zatok 
postojowych. 

� Inne informacje dotyczące administrowania i utrzymania dróg, placów, chodników itp. oraz 
informacje ogólne.  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku prowadzi utrzymanie niektórych 
chodników w ciągach dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, których zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy do Miasta Szczecinek.  

� Miasto Szczecinek utrzymuje wiaty,  przystanki komunikacyjne służące publicznemu transportowi 
zbiorowemu usytuowane w pasach drogowych dróg publicznych.  

� Urząd Miasta użytkuje mienie Miasta Szczecinek oraz mienie obce, na podstawie stosownych umów.  
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� Część mienia znajduje się na otwartym terenie, np. sztuczna choinka na Placu Wolności w okresie 
zimowym. 

� Część mienia Miasta Szczecinek jest użytkowana przez Jednostki Organizacyjne oraz inne podmioty 
zewnętrzne.  

� Wśród posiadanego mienia znajdują się urządzenia, obiekty pływające w wodzie (np. Areatory, 
pomosty pływające) oraz obiekty usytuowane w wodzi, np. pomosty stałe. 

� Wśród posiadanego mienia znajdują się tablice informacyjne, w tym, również LED-owe. 
� Na terenie Miasta Szczecinek znajduje się składowisko odpadów, którego właścicielem jest PGK Sp. 

z o.o. w Szczecinku. Urząd Miasta ani żadna inna jednostka organizacyjna Miasta Szczecinek nie są 
zarządzającymi jakimkolwiek składowiskiem odpadów lub sortownią odpadów. 

� Urząd Miasta może zlecić część wykonywanych zadań lub prac innym jednostkom lub innym 
podmiotom. 

� Część zadań Miasta Szczecinek jest realizowana przez jednostki organizacyjne a część bezpośrednio 
na podstawie umów zawieranych przez Miasto Szczecinek z wykonawcami usług. 

� Część zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej jest realizowana przez MOPS a część 
bezpośrednio na podstawie umów zawieranych przez Miasto Szczecinek z wykonawcami usług (np. 
Stowarzyszenie „ATUT”, Fundacja Przystań), których wykonanie nadzoruje w imieniu Miasta 
Szczecinek jednostka MOPS . 

� Dopuszcza się, że w siedzibie Urzędu może być prowadzona działalność przez inne podmioty 
zewnętrzne, np. punkt kasowy. 

� Na terenie Urzędu znajdują się automaty z napojami, słodyczami, dystrybutory wody pitnej itd..  
� Urząd Miasta może być organizatorem lub współorganizatorem wystaw, konferencji, imprez 

sportowo-rekreacyjnych itp. 
� Urząd Miasta (dopuszcza się, że mogą to być również inne jednostki organizacyjne) jest inwestorem 

nowych inwestycji (np. budynki, budowle itd.) oraz zleceniodawcą remontów, modernizacji itp. już 
istniejących. Urząd Miasta zleca osobom lub podmiotom zewnętrznym wykonanie dokumentacji 
technicznej, projektowej itp., ponadto zleca prowadzenie wszelkich czynności wynikających 
z nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami, remontami, modernizacjami itp. 

2) Zatrudnienie na umowach o pracę: 94 osoby, 15 osób w ramach robót publicznych (dane na dzień 
25.11.2016r. – liczba zatrudnionych może ulec zmianie).  

3) Zatrudnienie na umowach cywilnoprawnych: 1 osoba (dane na dzień 25.11.2016r. – liczba 
zatrudnionych może ulec zmianie).  

4) Miejsca prowadzenia działalności i/lub posiadanego mienia: 
� 78-400 Szczecinek, Pl. Wolności 13 – siedziba Urzędu Miasta, 
� 78-400 Szczecinek, ul. 1-go Maja 5 – Urząd Stanu Cywilnego, 
� teren Miasta Szczecinek - np.: place zabaw, drogi, ulice, place, ścieżki rowerowe, chodniki itd., 
� teren Miasta Szczecinek, jezioro Trzesiecko wraz z nabrzeżem oraz infrastrukturą,  
� teren Miasta Szczecinek, w którym znajduje się mienie Miasta Szczecinek, 
� wszystkie lokalizacje (miejsca) będące w posiadaniu / administrowaniu przez Miasto Szczecinek, 

również w okresie zimowym, 
� inne miejsca na terenie RP, w których jest prowadzona działalność i/lub znajduje się ubezpieczone 

mienie, np.: udział w imprezach, targach itp.  
� miejsca poza teren RP, np. podczas delegacji, wystaw, imprez itp. 

 
2. Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku (skrót: KCUW) -  (do dnia 31.12.2016r. jednostka 

nosiła nazwę Miejska Jednostka Obsługi Oświaty w Szczecinku).  
Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku jest jednostką budżetową Miasta Szczecinek. 
Swoje działania realizuje na podstawie między innymi Statutu. 
1) Do podstawowych zadań KCUW należy między innymi: 

a) Realizacja zadań Miasta Szczecinek w zakresie prowadzenia gimnazjów, szkół podstawowych 
i przedszkoli oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

b) Realizowanie zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego. 
c) Współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny. 
d) Współpraca z organami administracji państwowej. 
e) Współpraca z jednostkami samorządowymi. 
f) Zapewnienie warunków do prawidłowego działania gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, 

w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. 
g) Koordynowanie wykonywania remontów obiektów szkolnych i przedszkolnych oraz zadań 

inwestycyjne w tym zakresie. 
h) Zapewnienie obsługi finansowej, rachunkowej, prawnej oraz administracyjno-organizacyjnej 

szkołom podstawowym, gimnazjom, przedszkolom. 
i) Obsługa kadrowa gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli. 
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j) Wyposażanie podległych Miastu szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 
programów nauczania. 

k) Prowadzenie „POCZTY MIEJSKIEJ”, polegającej na dostarczaniu korespondencji z Urzędu Miasta, 
MOPS, KCUW adresatom na terenie Miasta Szczecinek. Działalność jest prowadzona przez 
4 gońców, przy wykorzystaniu rowerów elektrycznych oraz komunikacji miejskiej.  

2) Jednostki oświatowe zarządzane przez KCUW w Szczecinku: 
a) Szkoła Podstawowa Nr 1 
b) Szkoła Podstawowa Nr 4 
c) Szkoła Podstawowa Nr 6 
d) Szkoła Podstawowa Nr 7 
e) Zespół Szkół: w skład Zespołu Szkół wchodzą: 

� Gimnazjum Nr 2,  
� Integracyjna Szkoła Podstawowa, 
� Gimnazjum dla Dorosłych. 

f) Gimnazjum Nr 1 
g) Gimnazjum Nr 3 
h) Przedszkole Publiczne im. K. Makuszyńskiego 

3) Zatrudnienie na umowach o pracę: 19 osób (dane na dzień 02.01.2017r. – liczba zatrudnionych może 
ulec zmianie). 

4) Zatrudnienie na umowach cywilnoprawnych: 2 osoby (dane na dzień 02.01.2017r.) + zatrudnieni 
doraźnie (udział w komisjach ds. awansu zawodowego, sędziowie zawodów, zajęcia sportowe itp.) – 
liczba zatrudnionych może ulec zmianie). 

5) W celu zmniejszenia zagrożenia szkodowego - aktualnie w placówkach oświatowych zamontowany 
jest monitoring wizyjny. Kamery zamontowano na zewnątrz obiektów i wewnątrz obiektów, np. na 
korytarzach. 

5) Miejsca prowadzenia działalności: 
� 78-400 Szczecinek, ul. 1-go Maja 2 – siedziba (lokale wynajmowane od ZGM TBS Sp. z o.o.). 
� Teren Miasta Szczecinek – działalność „poczty miejskiej”. 
� inne miejsca na terenie Miasta Szczecinek lub RP, w których jest prowadzona działalność i/lub 

znajduje się ubezpieczone mienie, np.: udział w imprezach, targach itp. 
 
3. Muzeum Regionalne. 

Muzeum Regionalne jest samorządową instytucją kultury i działa w oparciu o Statut. 
1) Do podstawowych zadań Muzeum należy: 

a) Trwała ochrona dóbr kultury znajdujących się na terenie działania Muzeum. 
b) Informowanie o gromadzonych zbiorach i umożliwianie kontaktu ze zbiorami. 
c) Gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie 

archeologii, etnografii, historii, sztuki i numizmatyki. 
d) Prowadzenie badań naukowych i działalności oświatowej w zakresie wymienionych dyscyplin, 

a także współdziałanie w upowszechnianiu nauki i  sztuki z organizacjami, instytucjami oraz 
stowarzyszeniami o podobnych celach w kraju i za granicą. 

e) Realizacja określonych powyżej celów poprzez: 
� gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych wymienionych dyscyplin w drodze 

zakupu, darowizn, zapisów, uzyskiwanie obiektów drogą badań terenowych oraz przejmowanie 
depozytów, 

� inwentaryzację, katalogowanie i naukowe opracowania zgromadzonych muzealiów 
i materiałów dokumentacyjnych, 

� przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im pełne 
bezpieczeństwo, 

� organizowanie i prowadzenie badań terenowych, 
� organizację wystaw stałych, czasowych i objazdowych, 
� inicjowanie i organizację sesji i konferencji naukowych, 
� prowadzenie działalności oświatowej i współpraca ze szkołami i innymi placówkami 

oświatowymi, 
� gromadzenie fachowego księgozbioru w drodze zakupów, wymiany krajowej i zagranicznej 

wydawnictw i publikacji, 
� prowadzenie działalności wydawniczej (katalogi, przewodniki, wyniki badań itp.), 
� organizację praktyk szkoleniowych dla pracowników i studentów, 
� udostępnianie swoich zbiorów dla celów naukowych i wystawienniczych. 
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f) W obiekcie Muzeum eksponowane są eksponaty muzealne własne i obce (wypożyczane na czas 
wystaw). 

g) Muzeum przewozi zbiory muzealne własne i obce transportem własnym lub obcym. Przewóz 
zbiorów muzealnych (własnych i/lub obcych) jest realizowany poprzez zlecenie przewozu 
zawodowemu przewoźnikowi lub jest realizowany transportem własnym (prywatnym) przez 
pracowników lub osoby współpracujące z Muzeum. 

h) Muzeum wydaje i upowszechnia własne opracowania i wydawnictwa. 
i) Muzeum posiada szatnię. 
j) Muzeum organizuje i przeprowadza imprezy widowiskowe, np. noc w muzeum, historyczne itp. 

2) Zatrudnienie na umowach o pracę: 10 osób (dane na dzień 25.11.2016r. – liczba zatrudnionych może 
ulec zmianie). 

3) Zatrudnienie na umowach cywilnoprawnych: 1 osoba – (liczba zatrudnionych może ulec zmianie). 
4) Miejsca prowadzenia działalności: 

� 78-400 Szczecinek, ul. Szkolna 1 – siedziba 
� 78-400 Szczecinek, ul Ks. Elżbiety 6 - wieża 
� inne miejsca na terenie Szczecinka lub RP i Europy, w których jest prowadzona działalność i/lub 

znajduje się ubezpieczone mienie, np. udział w imprezach, targach itp. 
 
4. Straż Miejska w Szczecinku. 

Straż Miejska w Szczecinku, zwana dalej „Strażą”, jest samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną 
w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, działająca na podstawie przepisów: 
� ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 
� ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych, 
� ustawa z dnia 21 listopada 2008r. pracownikach samorządowych. 
Straż Miejska wykonuje również czynności i zadania określone przez Burmistrza Miasta Szczecinek.  
Terenem działalności jest obszar administracyjny Miasta Szczecinek oraz w razie konieczności teren powiatu 
szczecineckiego.  
W trakcie wykonywania zadań, funkcjonariusze poruszają się pojazdami oraz rowerami elektrycznymi.  
1) Do zadań Straży, poza ustawą o strażach gminnych, należy w szczególności: 

a) Ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy (z wyjątkiem chronionych przez innego rodzaju 
straże) oraz posesji prywatnych i ich otoczenia. 

b) Kontrola prawidłowości oznakowania ulic, oświetlenia ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia 
funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń. 

c) Sprawdzanie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów. 
d) Kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno – remontowych. 
e) Oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń 

komunalnych w kierunku zwiększania efektywności ich działania. 
f) Asystowanie przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach 

lokalnych. 
g) Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i współdziałanie w tym zakresie z organami 

straży pożarnej. 
h) Współdziałanie z policją, pprokuraturą, sądami, organami państwowymi, samorządowymi 

i organizacjami społecznymi w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ujawnianiu 
wykroczeń oraz ściganiu ich sprawców. 

i) Straż Miejska zobowiązana jest również do informowania o: 
� zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, energetycznej i wodno-

kanalizacyjnej i gazowniczej – instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania, 
� stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu 

zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń itp., 
� konwojowaniu dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb 

gminy, 
� osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej – 

pogotowia ratunkowego, a także do: 
j) zabezpieczania miejsc zdarzeń (przestępstw, katastrof itp.) do czasu przybycia właściwych służb, 
k) dowożenia lub doprowadzenia osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień, jeżeli pozostawienie ich bez 

opieki zagrażałoby ich życiu lub zdrowiu, a w inny sposób nie można tego uniknąć. 
2) Zatrudnienie na umowach o pracę: 38 osoby (dane na dzień 28.11.2016r. – liczba zatrudnionych może 

ulec zmianie). 
3) Zatrudnienie na umowach cywilnoprawnych:  osób  – liczba zatrudnionych może ulec zmianie. 
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4) Miejsca prowadzenia działalności: 
� 78-400 Szczecinek, ul. Karlińska 15 – siedziba (lokale w budynku ZGM TBS), 
� teren Miasta Szczecinek oraz w razie potrzeby teren RP, w tym miejsca, w których znajduje się 

ubezpieczone mienie. 
 
5. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury (skrót SAPiK). 

SAPiK jest samorządową instytucją kultury i jest wpisany w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez 
Burmistrza Miasta Szczecinek. Zakres działalności określają obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut. 
1) Główne zakresy działalności to między innymi: 

a) Kreowanie wizerunku Miasta i Powiatu jako atrakcyjnego regionu turystycznego i gospodarczego 
poprzez przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych. 

b) Organizacja i koordynowanie wszelkich przedsięwzięć na rzecz promocji gospodarczej, turystycznej 
i kulturalnej Miasta i Powiatu w kraju i za granicą: targów, misji turystycznych, prezentacji. 

c) Promocja atrakcji i produktów turystycznych Miasta i Powiatu. 
d) Pełnienie roli animatora działań kulturalnych, zapewnianie dzieciom i młodzieży z terenu całego 

Powiatu Szczecineckiego dostępu do zajęć pozalekcyjnych w sekcjach, klubach i ogniskach. 
e) Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i ożywienia gospodarczego miasta, a w szczególności 

organizowanie, we współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, misji 
i prezentacji gospodarczych Miasta i Powiatu za granicą. 

f) Organizowanie, współorganizowanie imprez, w tym również imprez masowych.  
g) Obsługa imprez miejskich i powiatowych od strony logistycznej i wizerunkowej. W imprezach 

dopuszcza się wykorzystywanie fajerwerków (sztucznych ogni) oraz sprzętu latającego, 
pływającego. 

h) Organizowanie, współorganizowanie imprez rekreacyjnych  kulturalno-sportowych, np.: 
� Imprezy, rekreacyjne, sportowe, np. bigi,  
� Festiwal, Gala balonowa (pokazy uruchamiania i przeloty balonów latających). Właścicielami 

balonów latających są uczestnicy Festiwalu Balonowego. Nad całością czuwa kierownik, który 
odpowiada między innymi za nadholowania, tankowania balonów itd. 

� Imprezy rozrywkowe na Placu Koncertowym (w tym muzyczne), 
� Imprezy noworoczne, w tym na wolnym powietrzu, 
� Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
� Itp. 

i) Organizowanie lub współorganizowanie obozów kondycyjnych i szkoleniowych uczestników, 
w tym na przykład zespołów tanecznych, aerobiku itp. 

j) Organizowanie działalności kulturalnej, (w tym wyświetlanie filmów) zgodnie z zadaniami 
statutowymi. 

k) Prowadzenie i użytkowanie kina „Wolność”. 
l) Prowadzenie działalności w obcych obiektach, na przykład: Szkoła Podstawowa nr 7 – sekcje 

taneczne, ZGM TBS – koło astronomiczne, biblioteki itd. 
m) Wynajmowanie, użyczenie itp. posiadanych pomieszczeń innym podmiotom, np. w budynku 

ul. Wyszyńskiego 65 – działalność gastronomiczna, ul. W. Bartoszewskiego 12 – działalność 
handlowa, itd. 

n) Prowadzenie i użytkowanie Centrum Konferencyjne ZAMEK w Szczecinku, w którym jest 
prowadzona działalność gastronomiczna, hotelarska, wystawiennicza itp. 

o) W ramach pracowni modelarstwa są uruchamianie i użytkowane modele obiektów, pojazdów - 
motorowych, urządzeń i pojazdów szynowych, pływających, latających itd. 

p) W działalności wykorzystywane mienie własne i obce. Część ubezpieczanego mienia znajduje się 
lub może znajdować się na wolnym powietrzu, np. namioty, sprzęt nagłaśniający, stoły krzesła itd. 

q) Jednostka planuje zakup balonu latającego. 
2) Zatrudnienie na umowach o pracę: 38 osób (dane na dzień 21.11.2016r. – liczba zatrudnionych może 

ulec zmianie). 
3) Zatrudnienie na umowach cywilnoprawnych: 93 osób (dane na dzień 21.21.2016r. – liczba 

zatrudnionych może ulec zmianie). 
4) Miejsca prowadzenia działalności: 

� 78-400 Szczecinek, ul. Wyszyńskiego 65 – siedziba, Kino „Wolność”, 
� 78-400 Szczecinek, ul. Mickiewicza 2a – działalność konferencyjna, wystawiennicza, hotelowa, 

gastronomiczna, 
� 78-400 Szczecinek, ul. Wyszyńskiego 34 - Miejska Biblioteka Publiczna, 
� 78-400 Szczecinek, ul. Jeziorna 15 - Miejska Biblioteka Publiczna, 
� 78-400 Szczecinek, ul. Kościuszki 10 – obserwatorium astronomiczne, 
� 78-400 szczecinek, ul. Bohaterów Warszawy 6a – Centrum Informacji Turystycznej, 
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� 78-400 Szczecinek, Kilińskiego 1 – dawny MDK, kluby, sekcje, działalność merytoryczna, 
� 78-400 Szczecinek, ul. W. Bartoszewskiego 12 – dawny SzOK, Centrum Organizacji 

Pozarządowych, sekcje taneczne, 
� teren Miasta Szczecinek, RP i Europa – w zakresie organizowanych imprez, promocji regionu. 
� teren Miasta Szczecinek oraz w razie potrzeby teren RP, w tym miejsca, w których znajduje się 

ubezpieczone mienie. 
5) Inne informacje: SAPiK prowadzi działalność w obiektach własnych i obcych. We własnych obiektach 

jest prowadzona działalność przez inne podmioty: handlowa, gastronomiczna, kulturalno-oświatowa itp. 
W wykonywaniu zadań posługuje się podwykonawcami. W ramach prowadzonej działalności prowadzi 
szatnię. 

 
6. Miejski O środek Pomocy Społecznej (skrót MOPS). 

MOPS jest jednostką budżetową, realizuje zadania w zakresie: pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe, 
dodatki energetyczne, świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze, wsparcie 
kobiet w ciąży, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, podejmowanie działań wobec dłużników 
alimentacyjnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, tworzenie gminnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawę 
o pomocy społecznej, ustawę o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych, Statut itd. 
1) Działalność Ośrodka obejmuje: 

a) Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę 
niezbędnej infrastruktury socjalnej. 

b) Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. 
c) Realizację zadań, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych: 

� ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
� ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 
� ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, 
� ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
� ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 
� ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
� ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (wejdzie 

w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.) 
� ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - w tym 

podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, 
� ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 
� ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 
� ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 
� uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020, 

� ustawą z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
� ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
� ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego, 
� ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

d) Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. 
e) Pracę socjalną, rozumianą, jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom 

we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 
pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

f) Organizowanie specjalistycznego poradnictwa socjalnego. 
g) Koordynowanie systemu pomocy społecznej w mieście Szczecinku. 
h) Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań pomocy społecznej zleconych przez Miasto 

Szczecinek, w zakresie określonym właściwymi umowami. 
i) Współdziałanie w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej z: 

� organami samorządu terytorialnego, właściwymi organami administracji rządowej 
i organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, 

� pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi, w tym jednostkami organizacyjnymi Miasta 
Szczecinek. 

j) Prowadzenie doradztwa prawnego na rzecz klientów Ośrodka. 
k) Działalność gastronomiczna: 

� Schronisko dla osób bezdomnych „Zacisze” ul. Wodociągowa 6a/1b i 6a/5 - wydawanie 
gorących posiłków dla bezdomnych i potrzebujących, 
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� Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” ul. Wodociągowa 6a i ul. Połczyńska 2a - 
wydawanie gotowych posiłków dla pensjonariuszy Domu. 

l) Działalność noclegowa (hotelarska): 
� Noclegownia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 4 

(część piwniczna budynku siedziby MOPS), 
� Schronisko dla osób bezdomnych „Zacisze” w Szczecinku przy ul. Wodociągowej 6a/1b 

i 6a/5. 
m) Rozpatrywanie skarg i wniosków osób ubiegających się o pomoc. 
n) Zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej (forma elektroniczna). 
o) Opracowywanie i koordynowanie strategii i programów rozwiązywania problemów społecznych. 
p) Realizacja programów osłonowych i projektów socjalnych z zakresu pomocy społecznej i wsparcia 

rodziny wynikających z rozeznanych potrzeb.  
q) Sporządzanie sprawozdań, analiz, ocen i informacji dot. realizowanych zadań. 
r) Użyczanie pomieszczeń/lokali użytkowych. 
s) Obowiązuje porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Borne Sulinowo a Miastem Szczecinek 

w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu 
mieszkańców Gminy Borne Sulinowo do Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka” 
w Szczecinku (prowadzonego przez Podwykonawcę Fundacja PRZYSTAŃ w Szczecinku). 

2) Zatrudnienie na umowach o pracę: 78 osób (dane na dzień 21.11.2016 r.) – liczba zatrudnionych może 
ulec zmianie. 

3) Osoby fizyczne na umowach cywilno-prawnych: 7 osób (dane na dzień 21.11.2016 r.) – liczba może 
ulec zmianie. 

4) Miejsca prowadzenia działalności: 
� 78-400 Szczecinek, ul. Wiejska 4 – siedziba MOPS, garaż, Noclegownia MOPS; w tej lokalizacji 

Stowarzyszenie Fundusz TRATWA Szczecinek prowadzi świetlicę środowiskową (nie jest to 
zadanie MOPS), 

� 78-400 Szczecinek, ul. Wodociągowa 6a/1b i 6a/5 – Schronisko dla osób bezdomnych „Zacisze” 
(pokoje mieszkalne, wydawanie gotowych posiłków), 

� 78-400 Szczecinek, ul. Połczyńska 2a: 
� Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” (Fundacja PRZYSTAŃ) 
� Filia Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka” (Fundacja PRZYSTAŃ) 
� siedziba Stowarzyszenia ATUT realizującego zadania: 

� organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, na 
terenie Miasta Szczecinek (od 01.01.2017 r. dodatkowo specjalistycznych usług 
opiekuńczych), 

� organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta, na terenie Miasta 
Szczecinek. 

� 78-400 Szczecinek, ul. Wodociągowa 6a – Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” 
(Fundacja PRZYSTAŃ). 

� 78-400 Szczecinek, ul. Koszalińska 89 – aktualnie zakończono przebudowę obiektu, będzie to 
przyszła siedziba oddziału MOPS. 

� teren Miasta Szczecinek oraz w razie potrzeby teren RP, w tym miejsca, w których znajduje się 
ubezpieczone mienie. 

� W budynku ul. Wiejska 4 składowana benzyna w ilości ok. 5l do kosiarki spalinowej. 
� MOPS uczestniczy w Forum Inicjatyw Pozarządowych, w ramach którego lokalne organizacje 

pozarządowe prezentują swoją działalność. Forum odbywa się w plenerze, w miejscu publicznym. 
Ponadto MOPS organizuje konferencje i szkolenia dla różnych grup zawodowych (w tym również 
pracowników własnych), które odbywają się w budynku ośrodka lub w innych dostosowanych do 
tego typu przedsięwzięć, wynajętych salach/pomieszczeniach, w tym również wyjazdowe poza 
terenem miasta Szczecinek. 

� MOPS organizuje wyjazdy wypoczynkowe, szkoleniowe, integracyjne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych w ramach realizacji programów i projektów socjalnych będących zadaniem statutowym 
jednostki, ale nie podlega ustawie o usługach turystycznych. 

� W ramach projektu EFS MOPS planuje zlecenie realizacji kursów zawodowych, zajęć 
edukacyjnych, doradztwa zawodowego, badań lekarza medycyny pracy dla klientów MOPS oraz 
zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych itp. 

Część zadań Miasta Szczecinek jest realizowana przez poniższe podmioty, a MOPS w imieniu Miasta 
Szczecinek nadzoruje ich wykonanie. Część zadań MOPS-u jest realizowana przez podwykonawców. 
• Fundacja PRZYSTAŃ z siedzibą w Szczecinku, przy ul. Połczyńskiej 2a - aktualnie od 01.01.2016 r. do 

31.12.2020 r. 



 28

� 78-400 Szczecinek, ul. Połczyńska 2a (prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” dla 
osób starych i niepełnosprawnych, prowadzenie Filii Środowiskowego Domu Samopomocy 
„Walentynka” dla osób z zaburzeniami psychicznymi), 

� 78-400 Szczecinek, ul. Wodociągowa 6a (prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 
„Walentynka” dla osób z zaburzeniami psychicznymi). 

• Stowarzyszenie „ATUT” z siedzibą w Szczecinku, przy ul. Połczyńskiej 2a – aktualnie od 01.01.2017r. 
do 31.12.2021r. 
� organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, na terenie Miasta 

Szczecinek (od 01.01.2017 r. dodatkowo specjalistycznych usług opiekuńczych), 
� organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta, na terenie Miasta Szczecinek. 
• Wolontariusze. 
• Poradnictwo prawne dla klientów MOPS, prowadzenie wsparcia psychologicznego dla klientów MOPS 

i ich dzieci, świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacji mowy, świadczenie usług 
psychologicznych dla opiekunów osób niesamodzielnych, prowadzenie spotkań szkoleniowych oraz 
instruktażu dla opiekunów osób niesamodzielnych z zakresu czynności pielęgnacyjno-higienicznych, 
prowadzenie szkoleń i zadań z zakresu bhp oraz inne wg. potrzeb np. usługa tłumacz migowego, 
prowadzenie szkoleń wolontariuszy itp.  

Ponadto współpracuje przy wykonywania zadań z poniższymi podmiotami:  
• Kancelaria Adwokacka - Filip Sztukiel – poradnictwo prawne dla klientów MOPS. 
• Centrum Zdrowia Psychicznego „SOLUTION” – prowadzenie wsparcia psychologicznego dla klientów 

MOPS i ich dzieci. 
• Gabinet Logopedyczno-Terapeutyczny Magdalena Jabłońska – świadczenie specjalistycznych usług 

rehabilitacji mowy. 
• Gabinet Psychologiczny Alter Ego – świadczenie usług psychologicznych dla opiekunów osób 

niesamodzielnych  z uwagi na chorobę lub wiek, w ramach projektu „Samodzielni”. 
• Usługi Pielęgniarskie Wioletta Sawko – prowadzenie spotkań szkoleniowych oraz instruktażu dla 

opiekunów osób niesamodzielnych  z uwagi na chorobę lub wiek, z zakresu czynności pielęgnacyjno-
higienicznym, w ramach projektu „Samodzielni” 

• FLORY BRAND Justyna Przybylska-Gołębiewska - prowadzenie szkoleń oraz zadań z zakresu bhp.  
• Itp. 
Inne informacje:  
� MOPS prowadzi działalność w obiektach, które są własnością Miasta Szczecinek, a których jest 

zarządcą oraz w obiektach obcych. W obiektach, których jest zarządcą prowadzona jest działalność 
również przez inny podmiot Stowarzyszenie Fundusz TRATWA Szczecinek. 

� MOPS realizuje w ramach działalności programy i projekty, które podlegają ubezpieczeniu. 
Ubezpieczeniu podlegają obecnie realizowane i w przyszłości.  

� MOPS w działalności użytkuje mienie Miasta Szczecinek, własne i obce. Cześć mienia jest przekazana 
dla Fundacji PRZYSTAŃ i dla Stowarzyszenia ATUT (w SIWZ jest ujęte to mienie), i podlega ono 
ubezpieczeniu w ramach SIWZ w miejscach, w których jest użytkowane. Składki ubezpieczeniowe za 
to mienie muszą być wyliczone osobno, gdyż Podwykonawcy zwracają te kwoty do MOPS. 

� MOPS w ramach działalności organizuje lub współorganizuje wycieczki  dla podopiecznych, imprezy 
plenerowe, szkolenia, konferencje – podlegają one ubezpieczeniu.  

� MOPS w ramach działalności zajmuje się wydawaniem gotowych posiłków (Schronisko dla osób 
bezdomnych, Środowiskowy Dom Samopomocy),  

� Podwykonawca - Stowarzyszenie ATUT przy realizacji powierzonych zadań publicznych posługuje się 
opiekunkami i pielęgniarkami. 

� W lokalizacjach „Noclegowania MOPS” i „Schronisko dla osób bezdomnych „Zacisze” występuje 
zakwaterowanie osób korzystających z tych lokalizacji. 

� Podwykonawca użycza od MOPS i wykorzystuje do świadczenia usług: podnośniki wannowe, 
podnośniki dla osób niepełnosprawnych, wózki toaletowe, podpórki, poduszki p. odleżynowe, poduszki 
ortopedyczne, materace rehabilitacyjne, rotory, piłki i hantle rehabilitacyjne. 

Obiekt - Budynek przy ul. Koszalińskiej 89. Właścicielem nieruchomości jest Miasto Szczecinek, 
w zarządzie MOPS. Nieruchomość została ona przekazana w zarząd MOPS w dniu 30.12.2015 r. W dniu 
16.12.2016 r. dokonano odbioru „Przebudowy budynku biurowego przy ul. Koszalińskiej 89 w Szczecinku 
na budynek administracji publicznej – oddział Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku wraz 
z wykonaniem urządzeń budowlanych”. Budynek został posprzątany po przebudowie, aktualnie trwa tam 
montaż nowo zakupionych mebli i wyposażenia oddziału MOPS oraz podłączanie różnego rodzaju instalacji. 
Nadal nie jest tam prowadzona działalność statutowa Ośrodka. Przeniesienie części działalności, 
wyposażenia i pracowników MOPS do oddziału w budynku przy ul. Koszalińskiej 89 planowane jest na 
I połowę 2017 r., budynek jest dozorowany przez Agencje Ochrony „SZABEL” Sp. z o.o. Koszalin. 
Obiekt – Budynek ul. Wiejska 4 – własność Miasta Szczecinek w zarządzie MOPS. 
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Obiekt – Budynek, lokale ul. Wodociągowa 6a/1b i 6a/5 – umowa najmu przez MOPS od ZGM TBS. 
Obiekt – Budynek, lokale ul. Połczyńska 2a – umowa najmu przez Fundacje i Stowarzyszenie od ZGM 
TBS. 
Obiekt – Budynek, lokale ul. Wodociągowa 6a – umowa najmu przez Fundację od ZGM TBS. 

 
7. Placówki Oświatowe. 

Placówki oświatowe, będące jednostkami budżetowymi Miasta Szczecinek, prowadzą działalność oświatową 
zgodnie z przepisami prawa, w tym również szereg zajęć pozalekcyjnych. W ramach działalności 
organizowane są imprezy, w tym dopuszcza się organizowanie imprez masowych. Część zajęć, szczególnie 
sportowych, prowadzona jest w obiektach należących do innych jednostek organizacyjnych Miasta 
Szczecinek lub do podmiotów obcych. Placówki dysponują bazą sportową (boiska, sale gimnastyczne itd.), 
które udostępnianie są osobom trzecim. Na obiektach odbywają się zajęcia sportowe, w tym również 
wyczynowe uprawianie sportu. Szkoły prowadzą wymianę zagraniczną młodzieży oraz biorą udział 
w organizowanych targach edukacyjnych. Placówki użytkują mienie Miasta Szczecinek, mienie własne 
i obce. Placówki przechowują mienie osób korzystających z usług placówki (np. szatnie, szafki odzieżowe). 
Placówki w swojej działalności mogą posługiwać się podwykonawcami. Część placówek dysponuje bazą 
żywieniową, w ramach której istnieje możliwość wytwarzania produktów żywnościowych. Wybrane 
placówki prowadzą samodzielną działalność gastronomiczną. W części placówek wynajmowane są lokale na 
rzecz innych podmiotów (np. sklepik szkolny, działalność gastronomiczna, działalność usługowa, ośrodek 
szkolenia kierowców itp.). W części placówek prowadzone są gabinety medyczne przez podmioty zewnętrzne 
(pielęgniarka). W skład Zespołu Szkół przy ul. Wiatracznej 5 wchodzą: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum dla 
Dorosłych, Integracyjna Szkoła Podstawowa. Obiekt Zespołu Szkół jest przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych (dźwig osobowy). Obiekty Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 3 znajdują się 
w jednym kompleksie budynków, który posiada jedną wartość podlegającą ubezpieczeniu. Z obiektów 
Gimnazjum nr 1 wyłączony jest z eksploatacji obiekt tzw. „Stara szkoła”. Jest on jednak pod ciągłą kontrolą 
i administracją Gimnazjum. Jednostki posiadają kosiarki spalinowe do koszenia trawy. Paliwo do kosiarek 
jest przechowywane w pomieszczeniach jednostek. 
 
Liczby zatrudnionych osób: (dane te mogą ulec zmianie), ilości uczniów: 
 

Nazwa jednostki organizacyjnej 
– placówki oświatowej 

Ilość pracowników na 
umowach o pracę 

Ilość na umowach 
cywilno-prawnych Ilość uczniów 

Szkoła Podstawowa nr 1 56 2 583 
Szkoła Podstawowa nr 4 35 0 321 
Szkoła Podstawowa nr 6 61 0 602 
Szkoła Podstawowa nr 7 65 1 614 
Zespół Szkół 74 0 700 
Gimnazjum nr 1 50 3 369 
Gimnazjum nr 3 27 2 148 
Przedszkole Publiczne 27 1 174 

 
1) Miejsca prowadzenia działalności: 

� Miejsca siedzib placówek oświatowych. 
� Tereny innych placówek organizacyjnych. 
� Teren Miasta Szczecinek, teren RP oraz poza RP, w tym miejsca, w których znajduje się 

ubezpieczone mienie. 
 
 

INFORMACJE OGÓLNE ORAZ ZAŁO ŻENIA DO ZAWIERANYCH 
RODZAJÓW UBEZPIECZE Ń  

 
• Ubezpieczającym: jest Zamawiający. 
• Ubezpieczonymi są: Zamawiający i wymienione jednostki organizacyjne, zwane podmiotami 

ubezpieczonymi, w tym osoby reprezentujące ubezpieczony podmiot oraz jego pełnomocnicy. Za osoby 
reprezentujące dany podmiot należy rozumieć osobę lub organ wieloosobowy (zarząd, dyrekcje), które 
zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania danym podmiotem. 
W zakresie ubezpieczonego mienia, Ubezpieczonymi są również osoby i/lub podmioty, których mienie jest 
w użyczeniu, użytkowaniu i ubezpieczane jest przez jednostki organizacyjne. 

• Zamawiający, występujący jako Ubezpieczający poniżej oświadcza, a Wykonawca występujący jako 
Ubezpieczyciel przyjmuje poniższe oświadczenie do wiadomości i stosowania: 
„Zamawiający upoważnia dyrektorów jednostek organizacyjnych ubezpieczanych i wymienionych w SIWZ 
do składania oświadczeń woli dotyczących jednostki, podpisywania w imieniu Ubezpieczającego stosownych 
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dokumentów ubezpieczeniowych dotyczących danej jednostki organizacyjnej oraz opłacania składki 
ubezpieczeniowej”. 

• Miejscem ubezpieczenia jest: teren Miasta Szczecinek, w tym również teren wokół jeziora Trzesiecko. 
W SIWZ wskazano adresy części lokalizacji, w których znajduje się ubezpieczone mienie i/lub prowadzona 
jest działalność. Dopuszcza się, że miejscem ubezpieczenia mienia i/lub działalności może być teren RP, lub 
poza terenem RP, w zależności od zakresu działalności prowadzonej przez daną jednostkę organizacyjną.  

• Przedmiot i zakres działalności ubezpieczonych jednostek organizacyjnych jest aktualny na dzień składania 
dokumentów do przygotowania SIWZ i może ulec zmianie w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, bez 
obowiązku informowania Ubezpieczyciela o tym fakcie.  

• Ubezpieczone mienie może być w okresie ubezpieczenia przemieszczane pomiędzy jednostkami 
organizacyjnymi i przez cały okres trwania okresu ubezpieczenia podlega ubezpieczeniu, również w nowych 
lokalizacjach. 

• Przez określenie „mienie własne” należy rozumieć zarówno mienie będące w ewidencji księgowej danej 
jednostki, jak również mienie będące własnością Miasta Szczecinek przekazane danej jednostce 
w użytkowanie lub trwały zarząd. 

• Przez określenie „mienie obce” należy rozumieć mienie niebędące własnością Miasta Szczecinek lub 
ubezpieczanych jednostek. 

• Mienie zgłaszane do ubezpieczenia przez jednostki organizacyjne jest mieniem własnym jednostek, mieniem 
Miasta Szczecinek oddanym w użytkowanie, zarząd itp. oraz mieniem obcym. 

• Jednostki organizacyjne użytkują część mienia ruchomego na „wolnym powietrzu”:. Np. sprzęt sportowy, 
rekreacyjny, edukacyjny, namioty, stoliki, krzesła, sprzęt nagłaśniający itd. 

• Dopuszcza się, że jednostki organizacyjne w ramach prowadzonej działalności, w tym również 
organizowanych imprez posiadają, uruchamiają lub użytkują: modele sprzętu, pojazdów i urządzeń 
pływających, latających, mechanicznych poruszających się po lądzie, oraz sprzęt, pojazdy i urządzenia 
pływające, poruszające się po lądzie, latające. 

• W ramach posiadania i/lub użytkowania mienia własnego, może nastąpić zmiana właścicielska tego mienia. 
Przejście prawa własności tego mienia z jednej jednostki na inną jednostkę nie powoduje rozwiązania umowy. 
Przejęte mienie jest nadal ubezpieczone. Na wniosek zamawiającego Wykonawca wprowadzi stosowy aneks 
do umowy ubezpieczenia, potwierdzający ten fakt. 

• Ubezpieczone jednostki organizacyjne w ramach prowadzonej działalności wynajmują, wydzierżawiają 
(podnajmują) lub mogą wynajmować, wydzierżawiać (podnajmować) innym jednostkom organizacyjnym lub 
innym podmiotom zewnętrznym część użytkowanych nieruchomości i/lub mienia ruchomego. 

• Informuje się, że pomiędzy jednostkami organizacyjnymi podlegającymi ubezpieczeniu mogą zachodzić 
powiazania kapitałowe lub osobowe oraz że jednostka może być udziałowcem lub akcjonariuszem innej 
jednostki. Nie ogranicza to odpowiedzialności cywilnej danej jednostki za szkody wyrządzone innej 
jednostce. 

• Informuje się, że pomiędzy Miastem Szczecinek i jednostkami organizacyjnymi podlegającymi 
ubezpieczeniu, a podmiotami niebędącymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Szczecinek, mogą zachodzić 
powiazania kapitałowe lub osobowe oraz że Miasto Szczecinek i jednostka organizacyjna mogą być 
udziałowcem lub akcjonariuszem innego podmiotu. Nie ogranicza to odpowiedzialności cywilnej Miasta 
Szczecinek i danej jednostki za szkody wyrządzone temu podmiotowi. 

• Jeżeli mienie ubezpieczane przez jednostkę jest użytkowe przez pracownika na zasadzie użyczenia lub innego 
tytułu, to pozostaje ono nadal ubezpieczone w trakcie tego użytkowania pod warunkiem, że stan zabezpieczeń 
p.pożarowych i/lub p.kradzieżowych w miejscu użytkowania nie jest gorszy niż w miejscu użytkowania 
w jednostce, w której się znajdowało.  

• Jeżeli nie wykazano oddzielnie do ubezpieczenia, to podana wartość budynku/budowli/lokalu obejmuje 
również wartość wszelkich urządzeń zamontowanych w/na obiekcie lub na zewnątrz obiektu (jeżeli takie 
istnieją), np.: system monitoringu wizualno-aktustycznego, kolektory słoneczne (solary), panele 
fotowoltaiczne anteny, maszty, kasetony, tablice informacyjne (w tym także podświetlane, LED-owe), 
elementy oświetlenia, instalacje odnawialnych źródeł energii itp. 

• Dopuszcza się, że system monitoringu dotyczący danego budynku/budowli nie musi być w sposób trwały 
związany z tym budynkiem/budowlą. Może być zamocowany na innym obiekcie, np. oddzielnym słupie 
i podlega on ubezpieczeniu.  

• Dopuszcza się że budynki, budowle posiadają styropian, który jest użyty do ocieplenia. 
• Ustala się, że w przypadku zajścia zdarzenia szkodowego objętego ochroną ubezpieczeniową, które jest 

przyczyną powstania szkody w ubezpieczonym mieniu (bez względu na jego ilość, rodzaj), bez względu na 
jego lokalizację (może znajdować się w kilku lokalizacjach) - powyższe traktuje się jako jedną szkodę. 
Wartość szkody ustala się jako sumę naprawianego, zniszczonego lub utraconego mienia, która na potrzeby 
wypłaty odszkodowania zostaje pomniejszona o wartość udziału własnego w szkodzie, jeżeli taki istnieje. 

• Jednostki organizacyjne prowadzą działalność w miejscach wskazanych jako ich siedziby oraz w innych 
lokalizacjach. Budynki (lokale), budowle itd., w których jest prowadzona działalność są w posiadaniu, 
użytkowaniu danej jednostki lub są użytkowane przez te jednostki na podstawie np. : umowy najmu od innych 
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jednostek organizacyjnych, lub innych podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Miastem Szczecinek. 
Ubezpieczeniu podlega znajdujące się w tych lokalizacjach mienie własne danej jednostki, obce 
w użytkowaniu, obce z obowiązkiem ubezpieczenia oraz nakłady inwestycyjne (adaptacyjne) poniesione 
przez tę jednostkę w użytkowanych obiektach własnych i obcych.  

• Nakłady inwestycyjne podane w SIWZ dotyczą inwestycji już rozliczonych w Ewidencji Środków Trwałych 
lub jeszcze nierozliczonych. Podlegają one ubezpieczeniu. 

• Na, lub w obiektach sportowych będących w posiadaniu danej jednostki organizacyjnej odbywają się zajęcia 
sportowe, w tym również wyczynowe uprawianie sportów. Zajęcia mogą być organizowane lub 
współorganizowane przez jednostkę organizacyjną lub podmiot zewnętrzny niebędący jednostką 
organizacyjną Miasta Szczecinek. 

• Podane przez Miasto Szczecinek informacje dotyczące infrastruktury drogowej, oświetleniowej, deszczowej, 
wodno-kanalizacyjnej itp., są obowiązującymi na dzień ich podania, ustala się, że mogą one ulec zmianie 
w okresie ubezpieczenia bez konieczności informowania  o tym ubezpieczyciela. 

• Zamawiający oświadcza, że na terenach, na których znajduje się ubezpieczane mienie (lokalizacje wskazane 
w SIWZ) co najmniej od 1997 roku nie było powodzi. 

• Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie lustracji ubezpieczanego mienia przez Wykonawcę 
(Ubezpieczyciela).  

• Na terenie Miasta Szczecinek znajduje się składowisko odpadów, którego właścicielem jest PGK Sp. z o.o. 
w Szczecinku. Urząd Miasta ani żadna inna jednostka organizacyjna Miasta Szczecinek nie są zarządzającymi 
jakimkolwiek składowiskiem odpadów lub sortownią odpadów. 

•  Ubezpieczona część mienia własnego jednostek może być użytkowana przez inne jednostki lub podmioty 
niebędące jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego i pozostaje w tym czasie ubezpieczona. Na przykład 
część mienia MOPS-u jest użytkowana przez podmioty zewnętrzne (opis w SIWZ). 

• W ramach prowadzonej działalności, część jednostek prowadzi działalność hotelową i/lub z związaną 
z zakwaterowaniem osób. Na przykład SAPiK w obiekcie ZAMEK, MOPS w noclegowaniach. 

• Jednostki organizacyjne mogą prowadzić działalność gastronomiczną (kuchnie, stołówki) we własnym 
zakresie lub zlecać ich prowadzenie podmiotom zewnętrznym (obcym). 

• W obiektach użytkowanych przez Jednostki Organizacyjne podmioty zewnętrzne prowadzą lub mogą 
prowadzić gabinety lekarskie. 

• Przez podaną wartość (sumę ubezpieczenia) budynku, budowli, małej architektury itp. w wartościach 
księgowych brutto, wartości odtworzeniowej nowej należy rozumieć całą wartość inwestycji, jaka zawarta 
jest pod numerem środka trwałego. Ubezpieczeniu podlega całe mienie objęte tą wartością.  

• Ubezpieczający/ubezpieczeni nie mają obowiązku zgłaszania ubezpieczycielowi organizowanych lub 
współorganizowanych imprez, w tym również imprez masowych, gdy na ich organizowanie nie jest 
wymagane obowiązkowe ubezpieczenie OC organizatora imprezy. 

• Obiekty budowlane poddawane są remontom, adaptacjom i pozostają w tym czasie ubezpieczone.  
• Dopuszcza się, że część budynków, lokali lub budowli nie jest użytkowana przez ubezpieczonego w okresie 

trwania umowy ubezpieczenia (w tym również ponad 30 dni) i przez cały ten okres pozostaje ubezpieczona 
w ramach zawartych umów. Ubezpieczony nie ma obowiązku dodatkowo informować Ubezpieczyciela o tym 
fakcie. Obiekty te są pod nadzorem Ubezpieczonego lub wskazanych przez niego osób lub podmiotów. 

• Przyjęte sumy gwarancyjne i limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC oraz limity odpowiedzialności 
przy ubezpieczeniach na pierwsze zdarzenie (np.: ubezpieczenie od kradzieży, dewastacji, ubezpieczenie szyb 
itd.) obowiązują w każdym z przyjętych okresów ubezpieczenia, tj. 01.03.2017. – 28.02.2018. i 01.03.2018 – 
28.02.2019. i 01.03.2019. – 29.02.2020.  

• Przyjęte sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu na sumy stałe obowiązują 
w każdym z przyjętych okresów ubezpieczenia, tj. 01.03.2017. – 28.02.2018. i 01.03.2018 – 28.02.2019. 
i 01.03.2019. – 29.02.2020., przy jednoczesnym założeniu, że w tych okresach jest ubezpieczone również 
mienie ubezpieczone w ramach klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych, niskocennych 
środkach trwałych i wyposażeniu i klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych 
do SIWZ. 

• Nieprzyjęcie klauzuli fakultatywnej przez Ubezpieczyciela, w sytuacji gdy z treści OWU wynika, że zapisy 
tej klauzuli dotyczące np. rozszerzenia odpowiedzialności lub innego uregulowania mieszczą się w zakresie 
OWU, nie powoduje wyłączenia tych zapisów z zakresu ubezpieczenia.  

• Wskazany w klauzulach dodatkowych limit odpowiedzialności jest limitem wspólnym dla ryzyk, których 
dotyczy klauzula – z wyjątkiem tych klauzul, z których treści wynika, ze dotyczy indywidualnie każdego 
wskazanego ryzyka, np. klauzula automatycznego pokrycia. 

• W zawieranych umowach ubezpieczenia nie obowiązuje franszyza redukcyjna, lecz tylko możliwa jest 
franszyza integralna i udział własny w szkodzie. 

• Wartość mienia w niniejszym programie ubezpieczenia została podana wg stanu na dzień, który określony 
jest w SIWZ. Obowiązuje klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ. 

• Zestawienie szkodowości zostało sporządzone na dzień określony w SIWZ i dopuszcza się, że po tym dniu 
mogły zaistnieć nowe szkody. 
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• Wartości ubezpieczanego mienia obejmują podatek VAT (z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa nakazują 
odliczanie podatku VAT).  

• W przypadku udzielania zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w przypadku zamówień dodatkowych, w przypadku doubezpieczenia po konsumpcji sumy ubezpieczenia, 
limitu odpowiedzialności - stosowane są warunki ubezpieczenia i taryfy składek przyjęte w ramach 
przedmiotowego zamówienia. Składka naliczona jest wg. zasady pro rata temporis (dzień). Powyższe dotyczy 
również ubezpieczenia NNW, w tym osób uprawiających wyczynowe uprawianie sportów. Powyższe dotyczy 
również ubezpieczenia w zakresie pełnym AC/KR i NNW. Za zgodą stron, taryfy składek mogą być niższe 
od przyjętych. 

• Ubezpieczyciel dopuszcza, że składki mogą być opłacane przez Ubezpieczającego lub przez ubezpieczone 
jednostki bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy. 

• Odpowiedzialność cywilna jednostek organizacyjnych, w tym również oświatowych, obejmuje również 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wychowanków, uczniów lub osoby korzystające z usług 
jednostki, o ile te jednostki z mocy prawa ponoszą taką odpowiedzialność.  

• Odpowiedzialność cywilna Jednostek oświatowych obejmuje również odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone przez uczniów lub osoby uczące się, odbywające praktyki w innych podmiotach, o ile te Jednostki 
oświatowe z mocy prawa ponoszą taką odpowiedzialność.  

• Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca wystawi Certyfikat informujący o przedmiocie lub zakresie 
ubezpieczenia, zgodnie z zawartymi umowami ubezpieczeniowymi. 

• W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) za określenie „szkoda” użyte w treści SIWZ należy 
rozumieć szkody osobowe, szkody rzeczowe i czyste straty finansowe.  

• W przypadku zbycia ubezpieczonego mienia (np. kasacja, sprzedaż) na wniosek Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel wyłączy to mienie z ochrony ubezpieczeniowej i dokona korekty składki 
wg pro rata temporis. 

• Przy określaniu składki za ubezpieczenie AC/KR  Ubezpieczyciel uwzględnia zmianę wartości pojazdów 
w okresie ubezpieczenia, tj. 01.03.2017. – 28.02.2018. i 01.03.2018 – 28.02.2019. i 01.03.2019. – 29.02.2020., 
uwzględniając roczny normatywny przebieg kilometrów.  

• W przypadku włączenia do ubezpieczenia AC/KR pojazdów, w których posiadanie lub użytkowanie weszły 
jednostki organizacyjne w okresie  ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wyliczenia wartości 
pojazdów w oparciu o informacje dostarczone przez Zamawiającego. W przypadku pojazdów nowych, 
zakupionych w sieci dealerskiej, dopuszcza się uwzględnienie wartości fakturowej. 

• Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia w związku z zawartą umową ubezpieczenia mogą być składane na 
piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym, lub drogą elektroniczną. 

• Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania, ugody lub prawomocnego orzeczenia 
sądowego bez względu na to, czy pozwanym jest Ubezpieczyciel czy Ubezpieczony. 

• Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego 
obsługującego Zamawiającego (min. kurtaż 20%, w komunikacji 12%, NNW dopuszcza się inny kurtaż). 

• Ubezpieczyciel wskaże sposób zgłaszania szkód oraz wskaże imiennie osoby odpowiedzialne za kontakty 
z Zamawiającym lub Biurem Brokerskim „Stefan Tartanus” .  

• Ubezpieczyciel przyjmuje do stosowania, że będzie na bieżąco bezwzględnie informować Ubezpieczonego 
i Biuro Brokerskie „Stefan Tartanus” o: 
� przebiegu procesu likwidacji szkód, w tym o jej zakończeniu, 
� wysokości wypłaconego odszkodowania lub jego odmowie, również w przypadku bezpośredniego 

zgłoszenia roszczenia przez poszkodowanego do Ubezpieczyciela, 
� uzyskanej kwocie z roszczenia regresowego. 

 
 

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 

Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: 
Pożar, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, wybuch, upadek pojazdu powietrznego lub jego części, huragan, 
deszcz nawalny, podtopienia, lawina, śnieg, grad, działanie lodu, powódź, tąpnięcie, osuwanie się ziemi, 
zapadanie się ziemi, dym i sadza, pękanie mrozowe, uderzenie pojazdu lądowego (w tym również własnego), 
huk ponaddźwiękowy, zalania, upadek drzew i/lub budynków i/lub masztów, katastrofa budowlana. 
Przez zalania należy rozumieć:  
- działania wody, pary, cieczy lub innych substancji na ubezpieczone mienie, które wydostały się w sposób 

niezamierzony i niekontrolowany z instalacji i urządzeń (własnych i obcych): wodociągowych, 
kanalizacyjnych, c.o., gaśniczych oraz innych technologicznych - bez względu na przyczynę (powyższe 
obejmuje również szkody w wyniku cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń i instalacji publicznej lub 
własnej sieci kanalizacyjnej lub innej – bez względu na przyczynę),  
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- działania wody pochodzącej z nieumyślnie pozostawionych otwartych kranów lub innych zaworów 
w urządzeniach wod-kan., technologicznych, c.o. itp., 

- działania wody pochodzącej z opadów atmosferycznych w postaci deszczu, topniejącego śniegu, lodu 
bądź gradu, pod warunkiem że woda nie dostała się do lokali przez otwarte lub niewłaściwie zamknięte 
okna, drzwi, włazy itp. oraz, że do szkody nie doszło w wyniku złego stanu technicznego dachu lub 
innych elementów budynku, jeżeli utrzymanie stanu technicznego należało do ubezpieczonego,  

- wydostawanie się mediów z wszelkiego rodzaju urządzeń, np.: pralki, zmywarki do naczyń,  urządzenia 
i pojemniki dozujące wodę, akwaria itp., 

- samoczynnego uruchomienia  się wodnych instalacji gaśniczych, otworzenia się główek tryskaczowych 
z innych przyczyn niż pożar itp., 

- zalania wodą lub innym płynem przez osoby trzecie. 
W ramach ubezpieczenia Ubezpieczyciel  pokrywa również: 

� szkody związane z akcją ratowniczą prowadzoną w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, 
� szkody polegające na skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane 

zdarzeniami losowymi objętymi umowa ubezpieczenia, 
� koszty zapobieżenia szkodzie w przypadku bezpośredniego zagrożenia przez zaistniałe zdarzenie 

losowe. Koszty te pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia, 
� koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu 

niedopuszczenie do powstania lub zwiększenia szkody.  Koszty te pokrywane są w granicach sumy 
ubezpieczenia, 

� koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 
niezdatnych do użytku. Koszty te pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie 
przekraczającej 20% szkody,  

� koszty naprawy w wyniku uszkodzenia, zniszczenia instalacji, sieci i/lub urządzeń wod.-kan., c.o. 
itp. Limit odpowiedzialności wynosi 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: 

Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: 
- Kradzież z włamaniem – rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego lokalu, lub szafy, szuflad, kaset itp. 

- po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń. W przypadku lokalu również zabór 
mienia, gdy sprawca ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić 
dowód jego ukrycia. Otwarcie zamka za pomocą podrobionego klucza, na tzw. „pasówkę” uważa się za 
kradzież z włamaniem. 

- Kradzież zwykła stałych elementów zewnętrznych i wewnętrznych ubezpieczonego budynku, budowli, 
lokalu, małej architektury, obiektu tymczasowego, ich wyposażenia i urządzeń technicznych pod 
warunkiem, że kradzież została poprzedzona zniszczeniem istniejących zabezpieczeń lub zamocowań, 
które zabezpieczały lub mocowały stały element do budynku, lokalu, budowli, obiektu małej architektury, 
obiektu tymczasowego, wyposażenia i urządzenia technicznego. 

- Rabunek – zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec ubezpieczającego, 
osób działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemocą fizyczną 
lub groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia lokalu, albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi. 

- Koszty naprawy zabezpieczeń uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia. Limit 
odpowiedzialności wynosi 10.000,00 PLN na jedno zdarzenie. 

Ubezpieczeniem objęta jest całość mienia własnego, mienia pracowniczego oraz mienia obcego użytkowana 
przez ubezpieczonego na podstawie stosownego tytułu prawnego - bez względu na fakt, że mienie to nie 
zostało zgłoszone do ubezpieczenia w innych zakresach ubezpieczenia (np. w ubezpieczeniu od ognia 
i innych zdarzeń losowych).  
W przypadku szkody odszkodowanie jest wypłacane w wartościach, w jakich zostało ubezpieczone mienie, 
tj.: 
� Jeżeli było ubezpieczane w wartościach odtworzeniowych nowych – to w wartościach odtworzeniowych 

nowych, nie więcej niż suma ubezpieczenia. 
� Jeżeli było ubezpiecza w wartościach rzeczywistych – to w wartościach rzeczywistych, nie więcej niż 

suma ubezpieczenia. 
� Jeżeli było ubezpiecza w wartościach księgowych brutto – to w wartościach księgowych brutto. 
� W przypadku stałych elementów zewnętrznych i wewnętrznych ubezpieczonego budynku, budowli, 

lokalu, małej architektury, obiektu tymczasowego, ich wyposażenia i urządzeń technicznych – to 
w wartościach odtworzeniowych nowych, nie więcej niż suma ubezpieczenia. 
Opis warunków ubezpieczenia gotówki i innych wartości pieniężnych. 

1) Urządzenia do przechowywania (kasetki metalowe, sejfy itp.) gotówki i wartości pieniężnych nie muszą 
być trwale przymocowane do podłoża lub ściany lokalu, w którym się znajdują. 
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2) Pomieszczenia, w których przechowywane są wartości pieniężne nie muszą posiadać systemów 
alarmowych wizualno-akustycznych. Zastosowanie ma Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych. 

3) Transport gotówki i wartości pieniężnych może odbywać się pieszo lub pojazdem (własnym lub 
należącym do agencji konwojującej). 

4) Podczas transportu ubezpieczeniem objęta jest gotówka i wartości pieniężne od szkód powstałych 
bezpośrednio od zdarzeń: 
� Rabunek, 
� Zniszczenie lub uszkodzenie środka transportu, 
� Od zdarzeń powodujących śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osoby sprawującej 

pieczę na ubezpieczoną gotówką lub wartościami pieniężnymi, uniemożliwiającymi ich ochronę. 

3. Ubezpieczenie mienia od dewastacji: 

Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: 
� Zgodnie z definicją „Dewastacja”. Powyższe dotyczy również szkód w następstwie dokonanej lub 

usiłowanej próby kradzieży lub rabunku.  
� Koszty naprawy zabezpieczeń uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia (zawarte w sumie 

ubezpieczenia mienia od dewastacji). 
Dewastacja nie obejmuje szkód polegających na uszkodzeniu mienia w wyniku graffiti. 
Ubezpieczeniem objęta jest całość mienia własnego, mienia pracowniczego, mienia obcego - bez względu na 
fakt, że mienie to nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia w innych zakresach ubezpieczenia (np. 
w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych).  
W przypadku szkody, odszkodowanie wypłacane w wartościach odtworzeniowych nowych, nie więcej niż 
suma ubezpieczenia/wartość mienia. 

4. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia: 

Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: 
- Zniszczenie (stłuczenie, pęknięcie, odpryski, otwory) - oszkleń ścian, dachów, szyb okiennych 

i drzwiowych, szyldów i transparentów, tablic świetlnych, - w tym również ledowych,  rur neonowych, 
luster wiszących i stojących zamontowanych na stałe, przegród ściennych, osłon kontuarów oraz boksów 
i kabin, witraży, płyt szklanych stanowiących składową część mebli, gablot reklamowych, akwariów itp. 
Dopuszcza się, że powyższe dotyczy również elementów z materiału innego jak szkło, np. plastic, laminat. 

- Wszystkie koszty naprawy zniszczonego mienia, w tym między innymi: koszty transportu, pokrycia 
oszkleń folią (jeżeli taka była przed szkodą), ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu, wykonania napisów 
(jeżeli takie były przed szkodą), naprawy w trybie pilnym lub ekspresowym – jeżeli uwarunkowują to 
okoliczności szkody, oraz działań mających na celu zapobieżenie skutkom powstałej szkody. 

Ubezpieczeniem objęta jest całość mienia własnego oraz mienia obcego użytkowana przez ubezpieczonego 
na podstawie stosownego tytułu prawnego - bez względu na fakt, że mienie to nie zostało zgłoszone do 
ubezpieczenia w innych zakresach ubezpieczenia (np. w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych).  
W przypadku szkody odszkodowanie wypłacane w wartościach odtworzeniowych nowych, nie więcej niż 
suma ubezpieczenia. 

5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz koszty odtworzenia danych 
zawartych w zbiorach danych, oraz koszty odtworzenia programów, oraz koszty wymiennych nośników 
danych: 

Wskazany w programie ubezpieczeniowym sprzęt elektroniczny jest ubezpieczony z tytułu nagłych, 
nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń, polegający na 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia. Wskazany sprzęt jest ubezpieczony przez 
cały okres trwania umów ubezpieczeniowych i nie ma znaczenia fakt, ile  ma lat w chwili powstania szkody. 
Wykaz sprzętu wraz z podaniem roku produkcji zawierają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego SIWZ (załącznika 
A). 
Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: 
- zdarzenia losowe ( w tym również huragan i trzęsienie ziemi), 
- kradzież z włamaniem i rabunek, dewastacja, 
- następstwa działań człowieka np. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędną obsługę, 
- przepięcia (rozumiane jako każda zmiana wartości napięcia zasilającego), przetężenia (rozumiane jako 

każda zmiana wartości natężenia prądu), 
- wszelkie awarie wewnętrznych podzespołów bez względu na przyczynę, 
- uszkodzenia, zniszczenia w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących, 
- koszty odtworzenia programów licencjonowanych (oprogramowanie systemowe i użytkowe produkcji 

seryjnej lub jednostkowej, w tym wersje OEM oraz programy przechowywane tylko w jednostce 
centralnej), 
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- koszty ponownego wgrania lub zainstalowania oprogramowania, 
- koszty odtworzenia danych zawartych w zbiorach danych, 
- koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia 

losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po 
szkodzie. 

Nie jest wymagane, aby ubezpieczony sprzęt elektroniczny posiadał dodatkowe zabezpieczenia chroniące od 
szkód elektrycznych (przepięcia, zaniki prądu), chyba że producent sprzętu wyraźnie taki obowiązek nałożył.  
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód: 

- powstałych w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca 
lub dostawca,  

- spowodowanych wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 
- powstałych podczas naprawy, prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi 

przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń i eksperymentów,  
- będących następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z wymaganiami 

technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych,    
- takich jak defekty estetyczne, tj.: zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych lub 

emaliowanych, o ile nie powstały one na skutek zdarzenia powodującego uszkodzenie przedmiotu 
ubezpieczenia.  

W przypadku szkody odszkodowanie wypłacane zgodnie z Klauzulą odszkodowawczą dotyczącą sprzętu 
elektronicznego ubezpieczanego od szkód materialnych. 
Dodatkowe informacje: 
Ubezpieczyciel dopuszcza, aby archiwizacja danych odbywała się wg procedur stosowanych przez 
Ubezpieczonego (sposób archiwizacji, okresy archiwizacji, sposoby przechowywania danych archiwalnych 
itp.).  
Dla przykładu podajemy poniżej stosowane procedury na przykładzie kilku jednostek: 

l.p. Nazwa jednostki Opis archiwizacji Sposób archiwizacji 

Zabezpieczenia przeciw 
przepięciowe sprzętu 

elektronicznego całego 
lub części sprzętu 

1 
Urząd Miasta 
Szczecinek 

a) dane z komputerów 
archiwizowane są na 
nośniki CD/ DVD 
w zależności od 
potrzeb; 

b) kopie baz danych 
z serwerów 
archiwizowane są 
codziennie na dyski, 
następnie raz w 
miesiącu na nośniki 
DVD 

Kopie baz danych 
przechowywane są 
w sejfie 
ognioodpornym 
znajdującym się na 
parterze Urzędu; 
pozostałe w szafach 
zamkniętych. 

UPS 

2 KCUW 

Sporządzenie 
codziennych kopii 
bezpieczeństwa danych 
bieżących, miesięczne 
obrazy systemów. 

Na dyskach 
zewnętrznych w 
sejfie, 5 lat 

UPS 

3 
Szkoła 
Podstawowa nr 4 

Na dysku zewnętrznym i 
na pendrive 

W kasie pancernej 
UPS, Listwy 
przepięciowe 

4 
Szkoła 
Podstawowa nr 6 

Tworzenie kopi 
zapasowych przy 
każdorazowej zmianie 
danych, nośnik - 
pendrive 

W sejfie 
UPS, listwy 
przepięciowe 

5 
Szkoła 
Podstawowa nr 7 

Tworzenie archiwizacji 
co pół roku nośnik - 
pendrive 

W zamkniętej szafie 
UPS, listwy 
przepięciowe 

6 Gimnazjum nr 1 

Librus – sekretariat 
Librus – SKF (firma 
1x dziennie serwer 
firmy) Pracownia 
informatyczna, 
archiwizacja pełna na 

Serwer dodatkowy 
dysk płyty CD 
DVD (co 2 lata) 

Listwy przepięciowe 
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dysku dodatkowym 1x 
m-c, 

7 Przedszkole Dysk zewnętrzny  W biurze przedszkola Listwy przepięciowe 

8 
Muzeum 
Regionalne 

Podwójne dyski, 
automatycznie  i na 
bieżąco 

Na terenie Muzeum 
UPS, listwy 
przepięciowe 

9 Straż Miejska 
Raz w roku na płytach 
CD 

Kopie 
przechowywane w 
archiwum 
zakładowym 

UPS, listwy 
przepięciowe 

10 SAPiK 

Kopia danych na 
zewnętrzny dysk twardy, 
co 24h, płyty blu ray raz 
na kwartał. 

Przechowywana 1 
rok  

UPS, listwy 
przepięciowe 

11 MOPS 

Użytkownik komputera 
ma możliwość 
wykonania kopii 
bezpieczeństwa danych 
gromadzonych lokalnie 
na serwerze plików 
(wydzielony obszar). 
Kopia danych 
bazodanowych 
gromadzonych i 
przetwarzanych na 
serwerze plików jest 
objęta całościową, 
dzienną kopią 
bezpieczeństwa 
wykonywaną w dwóch 
lokalizacjach sieciowych 
(kopia danych jest 
archiwizowana na 
płytach CD) 

Dotyczy danych 
bazodanowych: płyta 
CD zawierająca kopie 
danych wg stanu na 
ostatni dzień 
miesiąca, 
przechowywana w 
sejfie MOPS przez 
okres co najmniej 6 
m-cy 

Zasilacze awaryjne 
(UPS) lub listwy 
zabezpieczające 
(antyprzepięciowe) 
zastosowane są w części 
zestawów 
komputerowych, 
wszystkie serwery 
plików zabezpieczone są  
zasilaczami awaryjnymi 

 

6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej: 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa wynikająca z przepisów 
prawa, jako zobowiązanie ubezpieczonego do naprawienia poszkodowanemu (lub uprawnionemu) 
poniesionej przez niego szkody i/lub czystej straty finansowej -  w związku z prowadzoną przez 
ubezpieczonego działalnością, w tym również z tytułu wykonywania władzy publicznej ze szczególnym 
uwzględnieniem  odpowiedzialności wynikającej  z art. 417, art. 4171, art. 4172, art. 421 kodeksu cywilnego 
oraz art. 287 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a także z tytułu posiadania, 
użytkowania, użyczenia, administrowania mienia własnego i/lub obcego, jeżeli w myśl prawa ubezpieczony 
jest zobowiązany do jej naprawienia. 
Dotyczy to również mienia będącego własnością Miasta Szczecinek, użytkowanego przez inne Jednostki 
Organizacyjne lub inne podmioty, jeżeli w myśl prawa ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia 
szkody. 
Dotyczy to również mienia w postaci nabrzeża przy jeziorze, pomostów stałych i pływających itp. – jeżeli 
takie występują. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody z tytułu posiadania, użytkowania 
rowerów, w tym rowerów wykorzystywanych w prowadzonej działalności przez Jednostki Organizacyjne, 
np. strażnicy miejscy, gońcy w ramach „poczty miejskiej”. 
Dotyczy to również szkód powstałych z tytułu posiadania, uruchamiania, użytkowania urządzeń 
zamontowanych w/na pojazdach. 
Jeżeli Ubezpieczyciel w swoich OWU, w tym również w innych dokumentach, np.: w klauzulach, 
załącznikach itp. do tych OWU ma zapisy o ograniczeniu lub wyłączeniu odpowiedzialności za szkody 
z tytułu posiadania, użytkowania mienia i urządzeń z wadą, to powyższe zapisy ograniczające lub wyłączające 
odpowiedzialność nie mają zastosowania.  
Dotyczy to między innymi szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem: maszyn, urządzeń, 
budynków, budowli, obiektów małej architektury, obiektów tymczasowych, lokali, parkingów, ulic, 
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chodników, palców, drzew i roślin, wszelkiego rodzaju instalacji, systemów wodnych, kanalizacyjnych itd. 
Ponadto szkód w uprawach oraz w drzewostanie lasów, parków. 
Przez działalność ubezpieczonego podlegającą ubezpieczeniu należy rozumieć – prowadzenie przez niego 
działalności, w tym również opisanych w SIWZ, w tym między innymi wykonywanie zadań publicznych, 
własnych, wydawanie decyzji organizacyjnych, administracyjnych, porządkowych, aktów normatywnych itp. 
– określonej obowiązującymi przepisami prawa (ustawy, rozporządzenia, statuty, regulaminy, umowy itp.).  
Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody powstałe podczas podróży służbowej (np. w delegacji) osób 
ubezpieczonych, w tym również podczas udziału w wystawach, pokazach, targach, konferencjach itp.. 
Ubezpieczający/ubezpieczony – nie ma obowiązku dostarczania w trakcie umowy ubezpieczenia 
ubezpieczycielowi zawieranych umów kontraktowych, w tym tzw. wzorców umów; zawarte umowy 
podlegają ochronie ubezpieczeniowej. Nie ma obowiązku zgłaszania podwykonawców, z wyjątkiem gdy 
dojdzie do szkody i Ubezpieczyciel zażąda na ich temat informacji.  
Ubezpieczeniem objęte są również poniższe osoby pod warunkiem, że ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność za powstałą szkodę. 
1) osoby zgodnie z definicją „Pracownik”, 
2) osoby skazane wykonujące prace w ramach podpisanej umowy z Zakładem Karnym lub osoby 

wykonujące prace na cele społeczne oraz prace społecznie użyteczne. 
Trigger – obowiązujący jest trigger Loss Occurennce – Ubezpieczyciel odpowiada za szkody i/lub czyste 
straty finansowe wyrządzone poszkodowanym z zastrzeżeniem, że szkody te i/lub czy straty finansowe 
powstały w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody i/lub czyste straty finansowe 
powstałe w okresie ubezpieczenia z: wykonanych prac i usług, w tym również oddanych w użytkowanie; 
wprowadzenia produktu do obrotu; powstania zakażeń i/lub chorób zakaźnych; zawartych kontraktów; 
rozpoczętych robót, prac lub usług; oraz wydanych, ujawnionych lub uprawomocnionych decyzji 
administracyjnych/sądowych - przed datą zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
tj. dniem 01.03.2017r. 
W przypadku wykonywania władzy publicznej - zakres ubezpieczenia obejmuje szkody i/lub czyste straty 
finansowe wyrządzone nieumyślnie, w tym również wskutek rażącego niedbalstwa.  
Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej: 
a) odpowiedzialność za szkody osobowe, rzeczowe i czyste straty finansowe, 
b) koszty poniesione przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w celu zmniejszenia szkody lub 

zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą szkodą, 
c) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą w celu 

ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, 
d) koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie 

z zaleceniami Ubezpieczyciela. 
e) koszty postępowań sądowych, w tym zasądzonych przez sąd związanych z prowadzonym 

postępowaniem, w tym mediacji lub postępowania  pojednawczego oraz koszty opłat administracyjnych, 
jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności osób objętych 
ubezpieczeniem, 

Powyższe koszty, o których mowa w pkt.  „b” pokrywane są w ramach sumy ubezpieczenia. 
Powyższe koszty, o których mowa w pkt.  „c – e” pokrywane są ponad sumę ubezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności wynosi 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

A. Warunki szczególne do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez, 
w tym również imprez masowych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu OC 
organizatorów imprez masowych. 
Przez organizatora imprezy należy rozumieć również przypadek, gdy Ubezpieczony jest 
współorganizatorem imprezy. 
Imprezy są organizowane na terenie RP oraz mogą odbywać się poza granicami RP, np. występy 
kulturalne, promocja regionu itd. 
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z organizacją imprez, w tym imprez 
masowych (w tym również w czasie przygotowania do nich) ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany 
będzie do naprawienia szkody osobowej lub/i rzeczowej, lub/i czystej straty finansowej wyrządzonej 
osobom poszkodowanym.  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność za szkody: 
1. Spowodowane przez osoby należące do służb ochrony lub kontroli Ubezpieczonego. 
2. Wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie. 
3. Spowodowane przez zawodników/wykonawców biorących udział w imprezie. 
Z umowy ubezpieczenia wyłącza się odpowiedzialność za szkody: 
Wyrządzone przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w wyniku umyślnego działania oraz w wyniku 
umyślnego nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa, instrukcji, regulaminów itp. 
Dodatkowe informacje: 
1. Ubezpieczony nie ma obowiązku zgłaszania Ubezpieczycielowi organizowanych lub 

współorganizowanych imprez podlegających ubezpieczeniu. Jeżeli Ubezpieczony wystąpi do 
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Ubezpieczyciela, to Ubezpieczyciel wystawi Certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową 
imprezy. Ochroną ubezpieczeniową objęte są organizowane przez jednostkę imprezy. 

2. Przykłady organizowanych imprez podlegających ubezpieczeniu: 
� Imprezy rekreacyjne,  sportowe, np. biegi,  
� Festiwal, Gala balonowa (pokazy uruchamiania i przeloty balonów), 
� Imprezy rozrywkowe na Placu Koncertowym (w tym muzyczne), 
� Imprezy noworoczne, w tym na wolnym powietrzu, 
� Imprezy organizowane przez placówki oświatowe (w tym dyskoteki, studniówki itp.), 
� Itp. 

3. Imprezy sportowe podlegające ubezpieczeniu obejmują również wyczynowe uprawianie sportu. 
4. W wybranych imprezach wykorzystywany jest sprzęt pływający /łodzie, modele łodzi, boje itp./, 

latający /balony, modele samolotów itp./, motorowy, rowery, fajerwerki /pokazy sztucznych ogni/. 
Powyższe podlega ubezpieczeniu. Dopuszcza się, że mogą być lub są organizowane lub 
współorganizowane wyścigi lub pokazy. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy podlegają one 
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 

7. Ubezpieczenia komunikacyjne: 

Informacje dotyczące ubezpieczanych pojazdów zawarte w załączniku nr 6 
a. Obowiązkowe Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – sumy ubezpieczenia 

ustawowe. 
b. Ubezpieczenie NNW – suma ubezpieczenia 10.000,00 PLN na osobę. 
c. Ubezpieczenia AC – na warunkach flotowych - zakres oparty na formule od wszystkich ryzyk (all risks) 

lub zakres pełny: 
– pełny zakres ubezpieczenia łącznie ze szkodami kradzieżowymi (kradzież pojazdu, trwale 

zamontowane części pojazdu zewnętrzne i/lub wewnętrzne), 
– ubezpieczony decyduje, czy pojazd ma zostać naprawiony w Autoryzowanej Stacji Obsługi, czy 

w innym zakładzie naprawczym, 
– ubezpieczony decyduje, czy przy naprawie mają być zastosowane części oryginalne, czy części 

alternatywne,  
– ubezpieczony może wyrazić zgodę na naprawę z zastosowaniem części używanych wg. średnich cen 

z rynku lokalnego części używanych, 
– rozliczenie szkód wg faktur i rachunków, po wcześniejszej akceptacji ubezpieczyciela, 
– ubezpieczony może wyrazić zgodę na rozliczenie szkód na tzw. kosztorys przedstawiony przez 

ubezpieczyciela, w tym przypadku wypłacana jest wartość wskazana przez Ubezpieczyciela bez 
jakichkolwiek potraceń i konieczności przedstawienia dokumentów potwierdzających naprawę, 

– wykupienie udziału własnego w szkodzie i amortyzacji z tytułu zużycia części. Z zakresu wyłączone 
są szkody w ogumieniu, chyba że powstałyby one wskutek działania osób trzecich lub powstały 
jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną 
ubezpieczeniową. Jeżeli Ubezpieczyciel ma w OWU bardziej korzystne dla Zamawiającego warunki 
ubezpieczenia ogumienia, to one mają zastosowanie, 

– w odszkodowaniu nie uwzględnia się potrącenia z tytułu normalnego zużycia wynikającego z wieku 
części, 

– brak franszyzy redukcyjnej i brak franszyzy integralnej w szkodzie, 
– brak konsumpcji sumy ubezpieczenia, 
– zakres terytorialny to RP + pozostałe kraje europejskie (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich 

terytoriów), 
– kradzież nie dotyczy Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, 
– dopuszcza się, że pojazdy mogą być użytkowane przez osoby poniżej 25 roku życia, lub posiadające 

prawo jazdy krócej niż 3 lata. 
 
W ramach ubezpieczenia AC ubezpieczyciel pokrywa również dodatkowe koszty: 
– wynikłe z zastosowania, w razie zajścia wypadku ubezpieczonego, środków podjętych w celu 

ratowania ubezpieczonego pojazdu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów – 
w graniach sumy ubezpieczenia pojazdu, 

– dodatkowego badania technicznego wymaganego przepisami prawa – w granicach sumy 
ubezpieczenia pojazdu, 

– holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca zajścia wypadku ubezpieczeniowego do 
miejsca wskazanego przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego pod warunkiem, że usługa te nie 
może być świadczona z tytułu ubezpieczenia Assistance – do 10% sumy ubezpieczenia pojazdu. 
Jeżeli z OWU Ubezpieczyciela wynika, że powyższe koszty mogą być wyższe niż 10% i/lub być 
ustanowione ponad sumę ubezpieczenia pojazdu, to zapisy te mają pierwszeństwo w stosowaniu.  
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Przez pełny zakres ubezpieczenia należy rozumieć co najmniej jako: 
� uszkodzenie, zniszczenie lub utratę pojazdu wskutek:  

• poniższych zdarzeń losowych: 
� powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, 

huraganu, gradu, osunięcia lub zapadanie się ziemi, oraz działania innych sił przyrody, 
� nagłego czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, 

• ruchu i postoju wskutek: 
� nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, 

osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, 
� uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony na bagażniku zewnętrznym 

w wyniku zderzenia się tego sprzętu z przedmiotami z zewnątrz pojazdu, 
� działania osób trzecich, w tym również włamania. 

� Uszkodzenia, zniszczenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą 
udzielenia pomocy medycznej, 

� kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia z zastrzeżeniem, że nie obejmuje szkód 
w następstwie przywłaszczenia zgodne z art. 284 KK – chyba że strony umówią się inaczej, 

� uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego 
użycia.  

d. Ubezpieczenie Assistance - jako pomoc kierowcy i pasażerom pojazdu – w związku ze zdarzeniem: 
wypadkiem, awarią, kradzieżą, unieruchomieniem pojazdu – bez względu na odległość zdarzenia od 
siedziby ubezpieczonego. Assistance obejmuje pojazdy: osobowe, ciężarowo-osobowe, ciężarowe, o ile 
dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t. 
Zakres powinien obejmować co najmniej: 
� Zakres terytorialny to RP oraz pozostałe kraje europejskie z wyłączeniem Turcji (Rosja 

w europejskich częściach ich terytoriów). 
� W przypadku szkody AC lub awarii – holowanie do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego. 

Odległość holowania minimum 400 km, (liczona jako odległość od miejsca rozpoczęcia holowania 
pojazdu do miejsca zakończenia holowania). Jeżeli OWU ubezpieczyciela przewidują większy limit, 
to on ma zastosowanie.  

� Pojazd zastępczy  - zakres ubezpieczenia obejmuje organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu 
zastępczego do 10 dni roboczych w razie wypadku i kradzieży oraz do 5 roboczych dni w przypadku 
awarii (maksymalnie 2 razy w okresie ubezpieczenia). 
Jeżeli OWU ubezpieczyciela przewidują większy limit, to on ma zastosowanie. 

e. Ubezpieczenie NNW nie dotyczy przyczep, z wyjątkiem przyczep do przewozu osób (jeżeli takie 
występują). 

f. Nie rozwiązują się umowy ubezpieczenia OC, AC/KR, NNW, Assistance – jeżeli pojazd zmienia 
posiadacza w ramach ubezpieczanych jednostek organizacyjnych. Ubezpieczyciel wystawi stosowany 
aneks do umowy ubezpieczenia. 

g. Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości i stosowania oraz nie wnosi zastrzeżeń do posiadanych przez 
pojazdy zabezpieczeń p.kradzieżowych oraz ilości posiadanych kluczyków (sterowników) oryginalnych 
lub nieoryginalnych – opis w załączniku nr 6 do załącznika A. Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości 
i stosowania, że Zamawiający nie informuje o zmianach w posiadanych zabezpieczeniach przeciw- 
kradzieżowych oraz w ilości posiadanych kluczyków (sterowników).  

h. Część wyposażenia dodatkowego pojazdów jest montowana na stałe, montowana okresowo, część jest 
ruchoma i może być podana również w wartościach księgowych brutto i w okresie ubezpieczenia wartość 
tego wyposażenia ma stałą wartość. 

i. Użytkowane przez ubezpieczonego pojazdy mogą być również wykorzystane do okazjonalnego, 
z grzeczności lub odpłatnie przewozu osób trzecich i rzeczy. 

j. Wartości rynkowe pojazdów zostały ustalone z uwzględnieniem aktualnego stanu pojazdu, wyposażenia 
dodatkowego i przebiegu kilometrów i obejmują podatek VAT. 

k. Ubezpieczone pojazdy są lub mogą być wyposażone w haki holownicze, wyciągarki, bagażniki dachowe, 
sygnalizatory świetlne na dachu itp., które są ubezpieczone w ramach sumy ubezpieczenia pojazdu. 

l. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu, w którego posiadanie lub użytkowanie wejdzie 
jednostka organizacyjna, Ubezpieczyciel akceptuje posiadany przez ten pojazd stan zabezpieczeń 
p. kradzieżowych (lub jego brak), jeżeli posiada on taki stan zabezpieczeń (lub jego brak), jak podobny 
rodzaj pojazdu wcześniej zgłoszony do ubezpieczenia i ubezpieczony.   

m. Przy zawieraniu umów ubezpieczenia Zamawiający poda dane dotyczące posiadacza pojazdu z dowodu 
rejestracyjnego (w części dowodów rejestracyjnych mogą być wpisane nieaktualne informacje) . 

8. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub 
rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego powstałe na terenie 
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RP i poza jej granicami. W przypadku uprawiania sportów, zakres ubezpieczenia obejmuje również 
uprawianie sportów rekreacyjnych, wyczynowych. 
Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, 
wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej: 

- śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku (100% sumy ubezpieczenia), 
- trwały uszczerbek na zdrowiu (wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi 

uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia), 
- koszty nabycia protez i środków pomocniczych, 
- złamanie kości i zwichnięcia, 
- oparzenia, 
- pogryzienie przez zwierzęta, np.: psa. 

� czas ochrony: 24 godziny na dobę. 
� Suma ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego: 10.000,00 PLN, 
� Franszyza integralna: zniesiona, 
� Udział własny: zniesiony. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody podczas imprez, w tym również wyjazdowych (obozy, 
występy, imprezy itp.). Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody powstałe podczas transportu 
(przejazdu). 
Osoby objęte ubezpieczeniem: 
a) Osoby bez względu na wiek. 
b) Dopuszcza się, że ubezpieczeniem objęte są osoby z wadami wrodzonymi, osoby niepełnosprawne 

w znacznym lub umiarkowanym stopniu, 
c) Ubezpieczeniem objęte są osoby skazane wykonujące prace na cele społeczne oraz prace społecznie 

użyteczne.   
d) Dzieci i młodzież, wolontariusze, dorośli, opiekunowie, nauczyciele. instruktorzy  itp.  
e) Osoby podczas rekreacyjnego lub wyczynowego uprawiania sportów. 
f) Informacje dotyczące ilości ubezpieczonych osób zawarte w przedmiotowym SIWZ. 
g) W przypadku MOPS – podane okresy ubezpieczenia w grupie osób skazanych dotyczą tylko 2017 roku, 

gdyż MOPS nie jest w posiadaniu informacji dotyczących zapotrzebowania na tego rodzaju prace 
w latach następnych. Z chwilą posiadanych takich informacji, osoby te zostaną zgłoszone do 
ubezpieczenia.  

W okresie ubezpieczenia mogą zostać wskazane dodatkowe osoby do ubezpieczenia, w tym również 
wyczynowo uprawiające sport. Ubezpieczyciel obejmie te osoby ochroną ubezpieczeniową zgodnie 
z przekazanymi przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego informacjami i naliczy składkę pro rata temporis 
(dzień).  

 

9. Ubezpieczenie CARGO – mienia w transporcie krajowym – lądowym -  na terenie RP. 

Ubezpieczeniem objęte jest mienie własne i obce w użytkowaniu podczas: 
- przewożenia transportem własnym i obcym – zakres all risks (w tym również: wypadek środka transportu, 

kradzież, rabunek środka transportu z mieniem, kradzież, rabunek mienia ze środka transportu), 
- załadunku i rozładunku – zakres all risks, 
- transportu własnego – należy rozumieć transport pojazdem jednostki lub prywatnym pracownika 

jednostki lub osoby współpracującej z jednostką, 
- transportu obcego – należy rozumieć przewóz zlecony zawodowemu przewoźnikowi, 
- w przypadku transportu własnego - ubezpieczyciel odpowiada również za szkody kradzieżowe, gdy 

środek transportu znajduje się poza parkingiem strzeżonym w przypadku niezbędnego postoju pod 
warunkiem pozostawienia pojazdu zamkniętego i zabezpieczonego w dwa niezależne zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowe. W tym przypadku ustanawia się limit odpowiedzialności do wartości 100.000,00 zł 
na każdy pojazd. Dodatkowo stosuje się udział własny w szkodzie w wysokości 10%, 

- suma ubezpieczenia określona w dalszej części programu dotyczy górnej granicy odpowiedzialności za 
wszystkie szkody powstałe z jednego zdarzenia, 

- na wniosek ubezpieczonego, Ubezpieczyciel wyraża zgodę na rozszerzenie ustalonego zakresu 
ubezpieczenia na teren poza terenem RP. W takim wypadku zostanie naliczona dodatkowa składka.  

 
W przypadku ubezpieczenia mienia stosuje się poniższe uwagi: 
� Muzeum Regionalne: 

- mienie będące własnością Muzeum Regionalnego - w przypadku powstania szkody obowiązuje tryb 
ustalenia wartości szkody jak opisany w punkcie 10, 

- mienie obce (zbiory muzealne) znajdujące się pod kontrolą i w ryzyku Muzeum Regionalnego - 
w przypadku powstania szkody obowiązuje cena asekuracyjna, ustalona przez właściciela mienia, 
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podana przed dokonaniem czynności na przedmiocie ubezpieczenia (załadunku, przewozu, wystawy 
itd.), 

- transport własny – należy rozumieć transport pojazdem jednostki lub prywatnym pracownika 
jednostki lub osoby współpracującej z Muzeum, 

- orientacyjna liczba wystaw czasowych w okresie roku wynosi ok. 5, 
- średni czas trwania wystawy w ciągu roku wynosi ok. 2 miesięcy. 

� Samorządowa Agencja Promocji i Kultury: 
- ubezpieczone mienie to mienie własne i obce przewożone do miejsc i z powrotem, w których jest 

prowadzona działalność, np. imprezy, wystawy itp.  

10. Ubezpieczenie zbiorów muzealnych (w tym starodruków, zbiorów bibliotecznych) – będących na 
Ryzyku Muzeum Regionalnego. 

Przedmiotem zbiorów są między innymi: rzemiosło artystyczne, sztychy, obrazy, zbiory biblioteczne, 
starodruki itd. Ubezpieczenie obejmuje mienie własne i obce. 
Zakres ubezpieczenia winien obejmować następujące ryzyka: 
- Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, 
- Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenie od dewastacji, 
- Ubezpieczenie od szkód podczas transportu (cargo), 
- Ubezpieczenie OC – dotyczy zbiorów obcych. 
Ubezpieczone mienie własne jest skatalogowane (opis, zdjęcia itp.), co umożliwia ustalenie jego wartości 
w przypadku powstania szkody.  
Ubezpieczone mienie jest ubezpieczane w siedzibie (w tym również podczas wystaw oraz w czasie, gdy 
nie jest wystawiane /np.: znajduje się w magazynie/).  
Ponadto w innych miejscach (teren RP i zagranica)  podczas wystaw, pokazów itp. oraz składowania 
przed i po nich.  
Mienie podczas wystaw, targów itp. poza siedzibą ubezpieczonego jest ubezpieczone w zakresie od: 
ognia  i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji.  
W przypadku powstania szkody w ubezpieczonym mieniu: 
� Własnym: ubezpieczający/ubezpieczony powołuje komisję do wyceny wartości zniszczonego 

mienia, w skład której wchodzą: 
- Przedstawiciel Muzeum Regionalnego – przewodniczący, 
- Przedstawiciel ubezpieczyciela, 
- Rzeczoznawca uprawniony do wyceny zbiorów muzealnych. 
Strony umowy ubezpieczenia oświadczają, że w przypadku powołania w skład komisji w/w 
rzeczoznawcy akceptują jego opinię i wycenę.  

� Obcym (zbiory muzealne) znajdującym się pod kontrolą i w ryzyku Muzeum Regionalnego - 
w przypadku powstania szkody obowiązuje cena asekuracyjna, ustalona przez właściciela mienia, 
podana przed dokonaniem czynności na przedmiocie ubezpieczenia (załadunku, przewozu, wystawy 
itd.). 

 
PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMY UBEZPIECZENIA 
 
Legenda: 
� Ubezpieczenie wg wartości: KB – księgowej brutto, Rz – rzeczywistej, O – odtworzeniowej nowej, 

R – rynkowej. 
� Dodatkowe informacje: 

� Wykaz, opis i wartości ubezpieczanych obiektów zawiera załącznik nr 1.  
� Wartości środków trwałych, niskocennych środków trwałych, wyposażenia, zbiorów bibliotecznych, 

nakładów inwestycyjnych i zapasów zawiera załącznik nr 2.  
� Wykaz i wartości sprzętu elektronicznego zawierają załączniki nr 3 i 4. 
� Wykaz i wartości ubezpieczanego mienia obcego zawiera załącznik nr 5. 
� Wykaz, wartości i okresy ubezpieczenia pojazdów podlegających ubezpieczeniu zawiera załącznik nr 6. 
� Informacje o szkodach zawiera załącznik nr 7. 
� Nie występuje magazynowanie powyżej 4 metrów. 
� Ubezpieczenie kosztów związanych z odtworzeniem zbiorów archiwalnych – należy przez to rozumieć 

koszty robocizny poniesione na odtworzenie materiałów archiwalnych, z włączeniem przeprowadzenia 
niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta. 

� Ubezpieczeniu podlegają środki transportowe z VII grupy środków trwałych, nieposiadających 
ubezpieczenia AC/KR. Miejscem ubezpieczenia tych środków jest miejsce ich garażowania.  

� Poniższy obiekt wykazany do ubezpieczenia przez Miasto Szczecinek, jednostkę Miasto Szczecinek – 
Urząd Miasta Szczecinek – ubezpieczony jest w zakresie wskazanym poniżej. Opis tego obiektu znajduje 
się w załączniku nr 1. 
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• Budynek byłej wieży ciśnień (wieża ciśnień) – zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej, pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku 
powietrznego lub jego części, huragan. 

 
 

UBEZPIECZENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK 
WYMIENIONYCH W SIWZ 

 
 

I.  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 
 

Okresy ubezpieczenia: 01.03.2017. - 28.02.2018. ; 01.03.2018. - 28.02.2019. ; 01.03.2019. – 29.02.2020. 
� Podstawowa suma gwarancyjna przyjęta na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
� Wskazane podlimity odpowiedzialności przyjęte na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

dotyczy to również limitów wskazanych w klauzulach dodatkowych. 
� W przypadku wypłaty odszkodowania następuje konsumpcja limitu odpowiedzialności i podstawowej 

sumy gwarancyjnej. 

l.p. Odpowiedzialność ubezpieczyciela 
Podstawowa suma 

gwarancyjna w PLN 
1 Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa (z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania) - z tytułu prowadzonej działalności, 
(w tym również z tytułu wykonywania władzy publicznej) i/lub posiadania/ 
użytkowania mienia własnego i/lub obcego. 

1.300.000,00 

Podlimity odpowiedzialności w PLN w ramach sumy gwarancyjnej 
2 Odpowiedzialność za szkody z wadliwego wykonania czynności, prac, usług itp. 

powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac, usług itp. 200.000,00 

3 Odpowiedzialność za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi, pracy 
itp. 50.000,00 

4 Odpowiedzialność za szkody w środkach transportu i kontenerach należących do 
osób trzecich podczas prac ładunkowych oraz w przedmiocie tych prac. 50.000,00 

5 Odpowiedzialność za szkody z tytułu zanieczyszczenia środowiska. 300.000,00 

6 Odpowiedzialność z tytułu organizacji lub współorganizacji imprez, w tym 
również imprez masowych, z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu 
obowiązkowemu OC organizatorów imprez masowych. Powyższa 
odpowiedzialność obejmuje również szkody spowodowane działaniem 
sztucznych ogni, fajerwerków itp. 

1.300.000,00 

7 Odpowiedzialność pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy - OC 
Pracodawcy. 200.000,00 

8 Odpowiedzialność najemcy z tytułu użytkowania mienia obcego (nieruchomości) 
na podstawie umów cywilnoprawnych – OC najemcy nieruchomości. 200. 000,00 

9 Odpowiedzialność najemcy z tytułu użytkowania mienia obcego (ruchomości) na 
podstawie umów cywilnoprawnych – OC najemcy ruchomości.  100.000,00 

10 Odpowiedzialność za szkody w mieniu Najemcy, w tym również w sprzęcie 
elektronicznym, maszynach, urządzeniach. 300.000,00 

11 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców. 
(odpowiedzialność ta obejmuje również szkody z tytułu drgań, wibracji, wstrząsów 
itp., ponadto szkody powstałe w naziemnych lub podziemnych instalacjach 
i urządzeniach /np. wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, 
światłowodowych itp./ w trakcie wykonywana robót budowlanych, montażowych, 
prac ziemnych lub innych, w tym również z używaniem młotów, kafarów, walców 
oraz innego sprzętu) – z prawem do regresu  – OC podwykonawcy. 

1.300.000,00 

12 Odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu posiadania, uruchamiania, 
użytkowania pojazdów mechanicznych niepodlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym również za 
szkody powstałe z tytułu posiadania, uruchamiania, użytkowania urządzeń 
zamontowanych na tych pojazdach. 

50.000,00 

13 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością 
i/lub posiadania, użytkowania mienia przez jednostki, w tym między innymi 
w zakresie: działalności opiekuńczej, edukacyjnej, gastronomicznej, 
wychowawczej, konferencyjnej, rekreacyjnej, sportowej, organizowanie zjazdów, 
dyskotek, wycieczek, organizowania turniejów tańca, wesel, narad, konferencji, 

1.300.000,00 
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l.p. Odpowiedzialność ubezpieczyciela 
Podstawowa suma 

gwarancyjna w PLN 
kolonii, półkolonii, obozów, szkoleń itd., prowadzoną na terenie jednostek oraz 
poza nimi. Z tytułu użytkowania rowerów lub sprzętu rekreacyjnego. Powyższe 
obejmuje również szkody spowodowane działaniem sztucznych ogni, 
fajerwerków itp. 
Powyższe obejmuje również z tytułu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych na terenie 
jednostki lub poza nią, np.: zajęcia kół zainteresowań, zajęć sportowych itd. 

14 Odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu posiadania i/lub użytkowania i/lub 
uruchamiania sprzętu pływającego /łodzie, modele łodzi, boje itp./, latającego 
/balony, modele samolotów itp./, motorowego /modele pojazdów/. Powyższe nie 
dotyczy przypadku, gdy podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej. 

200.000,00 

15 Odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu posiadania i/lub użytkowania 
pomostów pływających oraz z tytułu posiadania i użytkowania (w tym również 
podczas pływania) urządzeń o nazwie Areator. Powyższe nie dotyczy przypadku, 
gdy podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 

200.000,00 

16 Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z zakażeniami i przeniesieniem 
chorób zakaźnych i zakażeń, w tym miedzy innymi HIV, WZW itp. 100.000,00 

17 Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wprowadzeniem do obrotu 
produktów wadliwych i/lub niebezpiecznych - OC produktu 
Produktami wprowadzanymi do obrotu są produkty żywnościowe (własne lub 
obce).  

300.000,00 

18 Odpowiedzialność za szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub 
inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, zatruć pokarmowych. Dotyczy to 
między innymi produktów gastronomicznych wytwarzanych przez ubezpieczoną 
jednostkę, jak również produktów gastronomicznych wprowadzonych do obrotu 
przez jednostkę, ale niewytworzonych przez ubezpieczoną jednostkę.  

300.000,00 

19 Odpowiedzialność za szkody w mieniu oddanym na przechowanie - OC 
przechowawcy.  
Odpowiedzialność obejmuje szkody w mieniu oddanym do przechowania 
w jednostkach, w tym również w placówkach oświatowych, (np. szkoły, obiekty 
sportowe – w tym przypadku podlimit za szkodę wynosi 500,00 PLN. Za szkodę 
uważa się zniszczenie lub kradzież jednej sztuki odzieży lub obuwia, lub innego 
mienia.), ponadto w mieniu znajdującym się w pokojach noclegowych w ramach 
prowadzonej działalności, w tym bazy noclegowej (schroniska, internaty, 
noclegownie itp.), w tym również oddane w depozyt. 
Udział własny = 10% wartości szkody, maksymalnie 30 PLN. 
W przypadku placówek oświatowych, pomieszczenie szatni otwierane i zamykane 
co najmniej na jedną kłódkę lub zamek przez  osobę upoważnioną, która nadzoruje 
pobieranie odzieży 

100.000,00 

20 OC z tytułu zarządzania drogami - odpowiedzialność za szkody i/lub czyste straty 
finansowe wyrządzone w związku z posiadaniem, administrowaniem 
i utrzymaniem sieci dróg (w tym również publicznych), wraz z pasem drogowym, 
obiektami inżynierskimi, urządzeniami zabezpieczającymi ruch, obiektami 
mostowymi i przepustami drogowymi, kładkami, placami, chodnikami, 
parkingami, ścieżkami rowerowymi, terenami zielonymi itd., a także na 
wydzielonych działkach geodezyjnych o funkcji drogowej. Odpowiedzialność 
obejmuje również szkody i/lub czyste straty finansowe z tytułu zarządzania, 
utrzymania chodników zlokalizowanych w ciągu dróg miejskich,  powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych, których utrzymanie zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku należy do Miasta Szczecinek. Ponadto odpowiedzialność 
z tytułu zarzadzania, utrzymania przystanków komunikacyjnych służących 
publicznemu transportowi zbiorowemu usytuowanych w pasach dróg 
publicznych. 
W szczególności dotyczy to szkód powstałych między innymi: 
- wskutek złego stanu technicznego jezdni, chodników, mostów, kładek, 

ścieżek rowerowych, placów, parkingów itp. wynikającego z uszkodzeń jej 
nawierzchni w postaci pojedynczych lub wielu wybojów, lub zapadnięcia 
części jezdni, 

- z powodu zaśnieżenia, gołoledzi, oblodzenia, śliskości, w tym śliskości 
zimowej, 

1.300.000,00 
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l.p. Odpowiedzialność ubezpieczyciela 
Podstawowa suma 

gwarancyjna w PLN 
- wskutek przeszkód w postaci wszelkiego rodzaju przedmiotów i materiałów 

porzuconych lub naniesionych na jezdnię, w tym także rozlanej na 
nawierzchni śliskiej cieczy, 

- z przyczyn leżących na jezdni lub poboczu drogi z powodu wywróconych 
drzew lub oderwanych konarów, w tym także wiatrołomów, 

- w związku z nienormowaną skrajnią poziomą lub pionową jezdni 
spowodowaną zadrzewieniem lub zabudową, 

- wskutek braku odpowiedniego znaku drogowego, 
- w wyniku pojedynczych wyrw w poboczu drogi, 
- w konsekwencji prowadzonych prac na drodze, w pasie drogowym przy 

użyciu specjalistycznego sprzętu (maszyn), 
- z powodu braku lub nienależytego oświetlenia, 
- z tytułu niedziałania lub nieprawidłowego działania infrastruktury 

technicznej, np. sygnalizacji świetlnej, 
- itp. 

21 Odpowiedzialność za szkody powstałe poza terytorium RP (z wyłączeniem USA, 
Kanady i Australii). 300.000,00 

22 Odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie posiadania, użytkowania,  
awarii, działania, eksploatacji systemów wodnych i kanalizacyjnych, systemów 
gazowych, elektrycznych itp. – zgodnie z treścią „Klauzuli szkód, w tym 
wodociągowych”. 

1.000.000,00 

23 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi tą samą 
umową ubezpieczenia, w tym z uwzględnieniem klauzuli OC wzajemne. 300.000,00 

24 Odpowiedzialność z tytułu prowadzenia działalności noclegowej, w tym również 
hotelarskiej (w tym np. w schroniskach, internatach itp.). Powyższe dotyczy 
również szkód w mieniu osób korzystających z tych usług, w tym również gości 
hotelowych w mieniu oddanym na przechowanie, w tym oddane w depozyt – OC 
hotelarza. 

300.000,00 

25 Odpowiedzialność za szkody w obcych zbiorach muzealnych, w tym również 
podczas organizowanych wystaw. 300.000,00 

 
 
II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 

 
Okresy ubezpieczenia: 01.03.2017. - 28.02.2018. ; 01.03.2018. - 28.02.2019. ; 01.03.2019. – 29.02.2020. 
� System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia. 
� Ubezpieczeniem objęta jest całość mienia własnego oraz mienia obcego użytkowana przez 

ubezpieczonego na podstawie stosownego tytułu prawnego - bez względu na fakt, że mienie to nie zostało 
zgłoszone do ubezpieczenia w innych zakresach ubezpieczenia (np. w ubezpieczeniu od ognia 
i innych zdarzeń losowych).  

� Należne odszkodowanie za szkody kradzieżowe obejmuje również koszty naprawy wszelkich elementów 
zabezpieczających utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych podczas zdarzenia.  

l.p. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczenie wg 

wartości: 

Suma 
ubezpieczenia 

w PLN 

1 
Środki trwałe, niskocenne środki trwałe, wyposażenie, 
mienie obce, zbiory biblioteczne 

 KB 300.000,00 

2 

Stałe elementy budynków, budowli, lokali i obiektów 
tymczasowych, nakłady adaptacyjne/inwestycyjne we 
własnym mieniu i/lub obcym mieniu - od kradzieży 
zwykłej 

 O 100.000,00 

3 Zapasy (środki obrotowe) O 20.000,00 

4 Mienie pracownicze Rz 8.000,00 

5 Gotówka i papiery wartościowe  - kradzież w lokalu Wartość nominalna 70.000,00 

6 Gotówka i papiery wartościowe  - rabunek Wartość nominalna 70.000,00 

7 Gotówka i papiery wartościowe w transporcie  Wartość nominalna 70.000,00 

8 
Koszty związane z odtworzeniem zbiorów archiwalnych 
posiadanych przez jednostki organizacyjne 

O 15.000,00 
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III. Ubezpieczenie mienia od dewastacji. 

 
Okresy ubezpieczenia: 01.03.2017. - 28.02.2018. ; 01.03.2018. - 28.02.2019. ; 01.03.2019. – 29.02.2020. 
� System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia. 

l.p. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczenie wg 

wartości: 

Suma 
ubezpieczenia 

w PLN 

1 

Całość mienia własnego i/lub obcego, włącznie z mieniem 
pracowniczym, nakładami inwestycyjnymi/adaptacyjnymi, 
zapasami, gotówką, zbiorami archiwalnymi - bez względu na 
fakt, że mienie to nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia 
w innych zakresach ubezpieczenia (np. w ubezpieczeniu od 
ognia i innych zdarzeń losowych).  

O 150.000,00 

 
 
 
IV. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. 

 
Okresy ubezpieczenia: 01.03.2017. - 28.02.2018. ; 01.03.2018. - 28.02.2019. ; 01.03.2019. – 29.02.2020. 
� System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia. 
� W ramach poniższych sum ubezpieczenia, ubezpieczeniu podlega całość mienia własnego, mienia 

obcego posiadanego i/lub użytkowanego przez ubezpieczonego na podstawie stosownego tytułu 
prawnego - bez względu na fakt, że mienie to nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia w innych zakresach 
ubezpieczenia (np. w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych).  

l.p. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczenie wg 

wartości: 

Suma 
ubezpieczenia 

w PLN 

1 
Ubezpieczone mienie (oszklenie budynków, lokali, 
budowli, przedmioty - od zniszczenia).  

O 20.000,00 

 
 
 
V. Ubezpieczenie kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i wymiennych nośników danych 

(obejmuje oprogramowanie i dane – związane z użytkowaniem całego sprzętu elektronicznego przez 
jednostki, niezależnie od tego czy jest on oddzielnie ubezpieczany w ramach ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od szkód materialnych czy w ramach ryzyk nazwanych). 

 
Okresy ubezpieczenia: 01.03.2017. - 28.02.2018. ; 01.03.2018. - 28.02.2019. ; 01.03.2019. – 29.02.2020. 
� System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia. 
Zakres ubezpieczenia: 
Nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie polegające na zniszczeniu, 
uszkodzeniu, utracie oprogramowania i danych. 
Ubezpieczone jest oprogramowanie i dane do użytkowania na sprzęcie stacjonarnym i przenośnym, 
Ubezpieczenie obejmuje szkody i koszty: 
– koszty odtworzenia programów licencjonowanych (oprogramowanie systemowe i użytkowe produkcji 

seryjnej lub jednostkowej, w tym wersje OEM oraz programy przechowywane tylko w jednostce 
centralnej), 

– koszty ponownego wgrania lub zainstalowania oprogramowania, 
– koszty odtworzenia danych zawartych w zbiorach danych. 

l.p. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczenie wg 

wartości: 

Suma 
ubezpieczenia 

w PLN 

1 
Koszt odtworzenia oprogramowania i wymiennych 
nośników danych 

O 100.000,00 

2 Koszt odtworzenia danych  O 20.000,00 
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VI. Ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych, remontowych, adaptacyjnych poniesionych przez jednostki 
organizacyjne we własnych i/lub obcych środkach trwałych lub w innych jednostkach organizacyjnych 
oraz zbiorów archiwalnych - od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 (nie dotyczy to nakładów oddzielnie wskazanych do ubezpieczenia w SIWZ) 
 
Okresy ubezpieczenia: 01.03.2017. - 28.02.2018. ; 01.03.2018. - 28.02.2019. ; 01.03.2019. – 29.02.2020. 
� System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia. 

l.p. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczenie wg 

wartości: 

Suma 
ubezpieczenia 

w PLN 

1 
Koszty związane z odtworzeniem zbiorów archiwalnych 
posiadanych przez jednostki organizacyjne 

O 15.000,00 

2 
Nakłady inwestycyjne, remontowe (adaptacyjne) 
w mieniu własnym i/lub obcym lub w mieniu innych 
jednostek 

O 100.000,00 

3 

Mienie uczniów i wychowanków – w miejscu 
ubezpieczenia 
� likwidacja szkód: do 90% wartości odtworzeniowej 

nowej, 
� limit na jednego ucznia, wychowanka, wychowanka: 

600,00 PLN, 

O 50.000,00 

 
 
 

UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK  
ZAMAWIAJACEGO 

A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE Ń LOSOWYCH – zgodnie z poniższym 
zakresem: 

Przedmiot ubezpieczenia: poniższy budynek – zgodnie z Załącznikiem nr 1. 

Okresy ubezpieczenia: 01.03.2017. - 28.02.2018.; 01.03.2018. - 28.02.2019.; 01.03.2019. – 29.02.2020. 
� system ubezpieczenia: na sumy stałe. 

l.p. 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Nazwa budynku i adres 
budynku 

Suma 
ubezpieczenia 

w PLN 
Zakres ubezpieczenia 

1 
Miasto Szczecinek – 
Urząd Miasta 
Szczecinek 

Wieża ciśnień. 78-400 
Szczecinek, ul. Wodociągowa 
(zgodnie z aktem notarialnym) 

50.000,00 

pożar, bezpośrednie 
uderzenie pioruna, 
wybuch, upadek statku 
powietrznego lub jego 
części, huragan 

 

B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE Ń LOSOWYCH – zakres zgodnie 
z punktem 1 – Rozdział: Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej. 

1. Budynki, budowle, lokale, obiekty tymczasowe i mała architektura.  

Okresy ubezpieczenia: 01.03.2017. - 28.02.2018. ; 01.03.2018. - 28.02.2019. ; 01.03.2019. – 29.02.2020. 
� system ubezpieczenia: na sumy stałe, 
� wartości mienia wykazane w załącznikach nr 1. 

l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Suma ubezpieczenia w PLN 

1 Miasto Szczecinek – Urząd Miasta Szczecinek 26 433 080,68 

2 
Komunalne Centrum Usług Wspólnych 
w Szczecinku 

- 

3 
Szkoła Podstawowa nr 1  
Im. Adama Mickiewicza 

9 599 100,00 

4 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Im. Armii Krajowej 

5 841 568,00 
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5 
Szkoła Podstawowa nr 6 
Im. Zdobywców Wału Pomorskiego 

6 185 315,58 

6 

� Szkoła Podstawowa nr 7 
       Im. Noblistów Polskich 
� Gimnazjum nr 3 
       Im. Adama Giedrysa 

8 161 153,23 

7 
Zespół Szkół 

Im. Jana III Sobieskiego 
6 737 100,00 

8 
Gimnazjum nr 1 
Im. Zjednoczonej Europy 

4 536 315,94 

9 Przedszkole Publiczne im. K. Makuszyńskiego 2 770 567,00 

10 
Muzeum Regionalne 
w Szczecinku 

3 341 955,45 

11 Straż Miejska w Szczecinku - 

12 
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury 
w Szczecinku  

27 180 704,78 

13 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3 646 700,00 

RAZEM 104 433 560,66 

 
System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko 

� wartości mienia niewykazane w załącznikach nr 1. 

l.p. 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia 
w PLN 

1 
Miasto Szczecinek 
– Urząd Miasta 
Szczecinek 

Budowle i obiekty małej architektury związane z oświetleniem 
i monitoringiem:  
Wszelkiego rodzaju budowle oraz obiekty małej architektury 
związane z oświetleniem Miasta Szczecinek, w tym między 
innymi: oświetlenie parku, ulic, placów, chodników, cmentarza, 
ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych, pomostów, mostów, 
kamer monitoringu, wyświetlacze prędkości, sygnalizacja 
świetlna, światłowody, iluminacje, system informacji 
pasażerskiej, wyświetlacze prędkości, okablowanie naziemne 
i podziemne, szafki oświetleniowe, trafo itd. 

50 000,00 

2 
Miasto Szczecinek 
– Urząd Miasta 
Szczecinek 

Budowle i obiekty małej architektury związane z systemami 
wodno-kanalizacyjnymi: 
Sieci cieplne, c.o., ciepłociągi, przyłącza c.o., sieci gazowe, 
sieci, kolektory wodociągowe i kanalizacyjne, sieci deszczowe, 
sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami 
podczyszczającymi, kolektory deszczowe, separatory wód 
opadowych, kanalizacja sanitarna, sieci odprowadzające ścieki 
z urządzeniami podczyszczającymi ścieki, studnie głębinowe, 
urządzenia melioracji, rowy itd. 

100 000,00 

3 
Miasto Szczecinek 
– Urząd Miasta 
Szczecinek 

Budowle i obiekty małej architektury związane z infrastrukturą 
drogową.  
Ulice, place, zatoki, chodniki, drogi, obiekty mostowe (mosty)  
 kładki na rzeką Niezdobną i Kanałem Radackim - 
z nawierzchniami. Wszelka infrastruktura i instalacje 
przynależne w pasach drogowych (podziemne i naziemne), np.: 
elektroenergetyczne, gazowe, wod.-kan., deszczowe, 
teletechniczne, sieci telewizyjne kablowe, oświetlenie drogowe, 
oznakowanie drogowe pionowe i poziome, przepusty, 
studzienki kanalizacyjne, drenaże. Ciągi pieszo-rowerowe, 
zatoki postojowe, parkingi, kładki, mostki, nabrzeża jeziora 
Trzesiecko, pętle autobusowe, boiska sportowe z instalacją 
nawadniającą itd. Ponadto przystanki autobusowe. 

100 000,00 



 48

2. Mienie własne i obce jednostek (środki trwałe, niskocenne środki trwałe, wyposażenie, zbiory 
biblioteczne, zapasy, nakłady inwestycyjne/adaptacyjne. 
Okresy ubezpieczenia: 01.03.2017. - 28.02.2018. ; 01.03.2018. - 28.02.2019. ; 01.03.2019. – 29.02.2020. 
� system ubezpieczenia: na sumy stałe, 
� przez mienie obce – należy rozumieć również zgłoszone mienie Miasta Szczecinek z obowiązkiem 

ubezpieczenia. Wartości tego mienia zostały ustalone przez właściciela, 
� wartości mienia w załącznikach nr 2, 5. 

 

l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej 

Suma ubezpieczenia w PLN 
Śr. trwałe, niskocenne śr. trwałe, 

wyposaż, zbiory biblioteczne, 
nakłady inwestycyjne/adaptacyjne Zapasy  

Mienie własne Mienie obce 

1 
Miasto Szczecinek – Urząd Miasta 
Szczecinek 

1 950 628,64 21 055,14 - 

2 
Komunalne Centrum Usług Wspólnych 
w Szczecinku 

359 306,00 - 450,00 

3 
Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Adama Mickiewicza 

607 060,45 - - 

4 
Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Armii Krajowej 

499 146,45 9 348,00 - 

5 
Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Zdobywców Wału Pomorskiego 

407 083,00 17 842,99 - 

6 
Szkoła Podstawowa nr 7 
im. Noblistów Polskich 

168 000,00 14 760,00 - 

7 
Zespół Szkół 

im. Jana III Sobieskiego 
1 387 711,00 156 374,26 - 

8 
Gimnazjum nr 1 
im. Zjednoczonej Europy 

557 388,00 - - 

9 
Gimnazjum nr 3 
im. Adama Giedrysa 

344 820,67 - - 

10 
Przedszkole Publiczne im. K. 
Makuszyńskiego 

203 263,34 - - 

11 
Muzeum Regionalne 
w Szczecinku 

420 187,48 383 747,41 5 000,00 

12 Straż Miejska w Szczecinku 812 768,57 - - 

13 
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury 
w Szczecinku  

1 351 731,20 712 944,00 50 000,00 

14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 414 100,98 1 469,28 - 

RAZEM 10 483 195,78 1 317 541,08 55 450,00 

RAZEM 11 800 736,86 55 450,00 
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3. Gotówka i inne wartości pieniężne. 

Okresy ubezpieczenia: 01.03.2017. - 28.02.2018. ; 01.03.2018. - 28.02.2019. ; 01.03.2019. – 29.02.2020. 
� rodzaj wartości: wartość nominalna, 
� system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, 
� warunki ubezpieczenia, sposób przechowywania gotówki i innych wartości pieniężnych oraz sposób 

transportowania – opisany w rozdziale „Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej”, w punkcie „Ubezpieczenie 
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku”. 

l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Suma ubezpieczenia w PLN 

1 Miasto Szczecinek – Urząd Miasta Szczecinek - 

2 
Komunalne Centrum Usług Wspólnych 
w Szczecinku 

2000,00 

3 
Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Adama Mickiewicza 

50 000,00 

4 
Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Armii Krajowej 

3000,00 

5 
Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Zdobywców Wału  Pomorskiego 

1 000,00 

6 
Szkoła Podstawowa nr 7 
im. Noblistów Polskich 

500,00 

7 
Zespół Szkół 

im. Jana III Sobieskiego 
1 000,00 

8 
Gimnazjum nr 1 
im. Zjednoczonej Europy 

1 500,00 

9 
Gimnazjum nr 3 
im. Adama Giedrysa 

500,00 

10 Przedszkole Publiczne im. K. Makuszyńskiego 500,00 

11 Muzeum Regionalne w Szczecinku 4 000,00 

12 Straż Miejska w Szczecinku 2 000,00 

13 
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury 
w Szczecinku  

20 000,00 

14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 

RAZEM 86 000,00 
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4. Mienie pracownicze. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie osób zgodnie z definicją „Pracownik” oraz mienie osób zatrudnionych 
na umowach cywilnoprawnych.  
Ponadto mienie podwykonawców, zatrudnionych w jednostce ubezpieczonego i wykonujących prace, usługi 
w jednostce ubezpieczonego. 
 

Okresy ubezpieczenia: 01.03.2017. - 28.02.2018. ; 01.03.2018. - 28.02.2019. ; 01.03.2019. – 29.02.2020. 
� system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia, 
� likwidacja szkód: do 90% wartości odtworzeniowej nowej, 
� limit na jedną osobę: 600,00 PLN. 

l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Liczba osób 
Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 Miasto Szczecinek – Urząd Miasta Szczecinek 112 67 200,00 

2 
Komunalne Centrum Usług Wspólnych 
w Szczecinku 

17 10 200,00 

3 
Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Adama Mickiewicza 

58 34 800,00 

4 
Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Armii Krajowej 

35 21 000,00 

5 
Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Zdobywców Wału Pomorskiego 

61 36 600,00 

6 
Szkoła Podstawowa nr 7 
im. Noblistów Polskich 

74 44 400,00 

7 
Zespół Szkół  

im. Jana III Sobieskiego 
74 44 400,00 

8 
Gimnazjum nr 1 
im. Zjednoczonej Europy 

53 31 800,00 

9 
Gimnazjum nr 3 
im. Adama Giedrysa 

29 17 400,00 

10 Przedszkole Publiczne im. K. Makuszyńskiego 28 16 800,00 

11 Muzeum Regionalne w Szczecinku 10 6 000,00 

12 Straż Miejska w Szczecinku 38 22 800,00 

13 
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury 
w Szczecinku  

131 78 600,00 

14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 85 51 000,00 

RAZEM 805 483 000,00 
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C. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 

Okresy ubezpieczenia: 01.03.2017. - 28.02.2018. ; 01.03.2018. - 28.02.2019. ; 01.03.2019. – 29.02.2020. 
� rodzaj wartości: wartość księgowa brutto,  
� system ubezpieczenia: na sumy stałe, 
� wartości mienia w załącznikach nr 3, 4. 

 
1. SPRZĘT ELEKTRONICZNY PRZENO ŚNY. 

l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej 
Mienie własne 

Suma ubezpieczenia 
w PLN 

1 Miasto Szczecinek – Urząd Miasta Szczecinek 25 174,02 

2 
Komunalne Centrum Usług Wspólnych 
w Szczecinku 

4 035,00 

3 
Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Adama Mickiewicza 

58 795,60 

4 
Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Armii Krajowej 

19 793,55 

5 
Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Zdobywców Wału Pomorskiego 

40 830,00 

6 
Szkoła Podstawowa nr 7 
im. Noblistów Polskich 

20 359,00 

7 
Zespół Szkół 

im. Jana III Sobieskiego 
40 345,97 

8 
Gimnazjum nr 1 
im. Zjednoczonej Europy 

37 888,74 

9 
Gimnazjum nr 3 
im. Adama Giedrysa 

10 489,45 

10 Przedszkole Publiczne im. K. Makuszyńskiego 6 110,50 

11 Muzeum Regionalne w Szczecinku 8 044,20 

12 Straż Miejska w Szczecinku 20 185,02 

13 
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury 
w Szczecinku  

92 989,59 

14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 14 735,24 

RAZEM 399 775,88 

 
 

2. SPRZĘT ELEKTRONICZNY STACJONARNY. 

l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej 
Mienie własne 

Suma ubezpieczenia 
w PLN 

1 Miasto Szczecinek – Urząd Miasta Szczecinek 362 387,03 

2 
Komunalne Centrum Usług Wspólnych 
w Szczecinku 

8 573,00 

3 
Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Adama Mickiewicza 

13 728,99 

4 
Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Armii Krajowej 

14 105,00 

5 
Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Zdobywców Wału Pomorskiego 

28 343,00 
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6 
Szkoła Podstawowa nr 7 
im. Noblistów Polskich 

12 579,99 

7 
Zespół Szkół  

im. Jana III Sobieskiego 
20 334,50 

8 
Gimnazjum nr 1 
im. Zjednoczonej Europy 

53 466,06 

9 
Gimnazjum nr 3 
im. Adama Giedrysa 

29 925,64 

10 Przedszkole Publiczne im. K. Makuszyńskiego 4 699,00 

11 Muzeum Regionalne w Szczecinku 3 506,00 

12 Straż Miejska w Szczecinku 43 098,19 

13 
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury 
w Szczecinku  

99 248,26 

14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 176 453,61 

RAZEM 870 448,27 

 

D. UBEZPIECZENIE NAST ĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW. 

Okresy ubezpieczenia: podane poniżej. 
� Ubezpieczenie w formie bezimiennej. 
� suma ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego: 10.000,00 PLN. 

l.p. 
Nazwa 

jednostki  
organizacyjnej 

Osoby ubezpieczone 
Grupa 

ubezpieczonych 
Okres ubezpieczenia Opis wykonywanych 

czynności 
Liczba 

ubezpieczonych 

1 Urząd Miasta 

osoby wykonujący prace 
społeczno – użyteczne na 
podstawie zawartego 
porozumienia pomiędzy  
Miastem i Starostwem 
Szczecineckim 
(osoba skierowane z PUP Sz-
k) 

50 

Osoby skazane 
wykonujące prace na 
cele społeczne oraz 
prace społecznie 
użyteczne 

01.03.2017. - 28.02.2018. 
01.03.2018. - 28.02.2019. 
01.03.2019. – 29.02.2020. 

osoby skazane, wykonujące 
prace  w ramach podpisanej 
umowy                       z  
Zakładem Karnym w 
Szczecinku, np. prace 
porządkowe na rzecz 
jednostek organizacyjnych. 
Prace w schronisku dla 
zwierząt bezdomnych 
prowadzonym przez PGK Sp. 
z o.o. w Sz-ku itd. 

8 

Osoby skazane, 
wykonujące prace w 
ramach podpisanej 
umowy z zakładem 
karnym 
(prosimy podać 
zakłady karne). 

01.03.2017. - 28.02.2018. 
01.03.2018. - 28.02.2019. 
01.03.2019. – 29.02.2020. 

 SAPiK 

Zajęcia statutowe, 
w tym dopuszcza się zajęcia 
sportowe, w tym również 
wyczynowe uprawianie 
sportów. 

100 

Dzieci i młodzież, 
wolontariusze, 
dorośli, opiekunowie, 
nauczyciele. 
instruktorzy itp. 

01.03.2017. - 28.02.2018. 
01.03.2018. - 28.02.2019. 
01.03.2019. – 29.02.2020. 

5 MOPS *) 

Sprzątanie pomieszczeń 
biurowych 

1 
Osoby skazane, 
wykonujące prace na 
cele społeczne oraz 
prace społecznie 
użyteczne 

01.03.2017. - 30.11.2017. 

Wprowadzanie danych do 
świadczeń rodzinnych 2 01.09.2017. - 30.11.2017. 

Wprowadzanie danych 
świadczeń funduszu 
alimentacyjnego 

1 01.09.2017. - 30.11.2017. 
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Obsługa Punktu pomocy 
bezdomnym i potrzebującym, 
wydawanie posiłków, pranie 
odzieży. 

3 01.03.2017. - 30.11.2017. 

Obsługa kancelaryjna 3 01.03.2017. - 30.11.2017. 

Działalność statutowa MOPS, 
w tym programy i  projekty 
socjalne, m. in. wycieczki,  i 
imprezy plenerowe, 
szkolenia, konferencje 
 

100  
dzieci, młodzież, 
wolontariusze, 
dorośli, 

10  
(pracownicy 
pedagogiczni, 
opiekunowie dzieci 
i młodzieży - z 
ramienia MOPS 

Inne osoby, np. dzieci 
i młodzież, 
wolontariusze, 
dorośli, opiekunowie, 
nauczyciele. 
instruktorzy itp. 

01.03.2017. - 28.02.2018. 
01.03.2018. - 28.02.2019. 
01.03.2019. – 29.02.2020. 

 RAZEM  278   
 
MOPS *) – podane okresy ubezpieczenia w grupie osób skazanych dotyczą tylko 2017 roku, gdyż MOPS nie jest w posiadaniu 

informacji dotyczących zapotrzebowania na tego rodzaju prace w latach następnych. Z chwilą posiadanych 
takich informacji, osoby te zostaną zgłoszone do ubezpieczenia.  

 
 
 

E. UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM CARGO. 

Okresy ubezpieczenia: 01.03.2017. - 28.02.2018. ; 01.03.2018. - 28.02.2019. ; 01.03.2019. – 29.02.2020. 
� Suma ubezpieczenia dotyczy wartości na jeden pojazd, 
� system ubezpieczenia: dotyczy szkód powstałych z jednego zdarzenia, na pierwsze ryzyko, bez 

konsumpcji sumy ubezpieczenia. 

l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej 
Suma ubezpieczenia w zł 

(dotyczy jednego zdarzenia) 

1 
Muzeum Regionalne 
(planowany obrót transportowy w okresie roku – 
ok. 2.500.000,00 zł) 

500 000,00 
(dotyczy zbiorów muzealnych własnych i/lub obcych) 

2 
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury 
(planowany obrót transportowy w okresie roku – 
ok. 1.000.000,00 zł) 

100 000,00 

 
 
 

F. UBEZPIECZENIE ZBIORÓW MUZEALNYCH ( w tym starodrukó w, zbiorów bibliotecznych) 

Okresy ubezpieczenia: 01.03.2017. - 28.02.2018. ; 01.03.2018. - 28.02.2019. ; 01.03.2019. – 29.02.2020. 
� Limity odpowiedzialności: przyjęte w systemie na pierwsze ryzyko, na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia z konsumpcją sumy ubezpieczenia. 
Miejsce ubezpieczenia: 78-400 Szczecinek, ul. Szkolna 1. 

l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej 

Zakres ubezpieczenia / sumy ubezpieczenia w zł 
(dotyczy zbiorów własnych i obcych) 

Od ognia i innych 
zdarzeń losowych 

Od kradzieży z 
włamaniem i 

rabunku 
Od dewastacji 

1 

Muzeum Regionalne. 
Przedmiotem ubezpieczenia są 
zbiory muzealne własne i obce - 
w siedzibie Muzeum Regionalnego 

300 000,00 300 000,00 50 000,00 
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Miejsce ubezpieczenia: miejsca wystaw, plenerów itp. (teren RP i zagranica) 

l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej 

Zakres ubezpieczenia / sumy ubezpieczenia w zł 
(dotyczy zbiorów własnych i obcy) 

Od ognia i innych 
zdarzeń losowych 

Od kradzieży z 
włamaniem i 

rabunku 
Od dewastacji 

1 

Muzeum Regionalne. 
Przedmiotem ubezpieczenia są 
zbiory muzealne własne i obce - 
poza siedzibą Muzeum 
Regionalnego – podczas wystaw, 
pokazów itp. oraz składowania przed 
i po. 

300 000,00 300 000,00 50 000,00 

 
 
 

G. UBEZPIECZENIE MIENIA SAPiK-u ( w tym równie ż sprzętu oświetleniowego, nagłaśniającego itp.) 
Poza siedzibą, podczas imprez. 
 

� Okresy ubezpieczenia: 01.03.2017. - 28.02.2018. ; 01.03.2018. - 28.02.2019. ; 01.03.2019. – 29.02.2020. 
� Limity odpowiedzialności: przyjęte w systemie na pierwsze ryzyko, na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia z konsumpcją sumy ubezpieczenia. 

l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej 

Zakres ubezpieczenia / sumy ubezpieczenia w zł 
(dotyczy mienia własnego i/lub obcego) 

Od pożaru, 
huraganu, zalania, 
uderzenia pioruna 

Od kradzieży z 
włamaniem i 

rabunku 
Od dewastacji 

1 

SAPiK 
Przedmiotem ubezpieczenia jest 
mienie podczas imprez, poza 
siedzibą SAPiK-u. 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

 
 
H.  UBEZPIECZENIE POJAZDÓW. 
 

- Zgodnie z zakresem i informacjami opisanymi w punkcie „Ubezpieczenia komunikacyjne”. 
- Opis pojazdów z podaniem sum ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem nr 6. 
- Szkodowość: zgodnie z załącznikiem nr 7. 
- Okresy ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem nr 6.  

 
 
 
 

UWAGA 
 
Integralną część „OPISU PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA)” stanowią 
załączniki: 
 

- załącznik nr 1 - Wykaz ubezpieczanych budynków, lokali, budowli, małej architektury, obiektów  
    tymczasowych. 
- załącznik nr 2 - Wykaz ubezpieczanego mienia własnego. 
- załącznik nr 3 - Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego przenośnego. 
- załącznik nr 4 - Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego stacjonarnego. 
- załącznik nr 5 - Wykaz ubezpieczanego mienia obcego. 
- załącznik nr 6 - Wykaz pojazdów. 
- załącznik nr 7 - Informacje o szkodach. 

 



Załącznik nr 1
Wykaz budowli, małej architektury, obiektów tymczasowych

Jednostka organizacyjna: Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek

Adres: Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek

Wartości: O - odtworzeniowe nowe, KB - księgowa brutto, R - rynkowa

Data wypełnienia załącznika: 28.11.2016r., 21.12.2016, 22.12.2016.

1
Toaleta Publiczna Wolnostojąca w 
wyposażeniem 7/TI/08

Zamkowa 2008 56 000,00 KB

2 Fontanna Ogród Róż Park Miejski 2012 84 885,45 KB

3 Fontanna przy Muszli Koncertowej Park Miejski 2012 121 275,88 KB

4
Zdrój Uliczny z kamienia 
15/291/TI/09

9 Maja / Podgórna 2009 34  989,70 KB

5
Zdrój Uliczny z kamienia 
16/291/TI/09

Boh. Warszawy / Podwale 2009 41 682,76 KB

6 Postać A. Giedrysa  17/291/TI/09 Boh. Warszawy 2009 99 041,62 KB

7 Pomnik J. Piłsudskiego 24/291/I/11 Plac Sowińskiego 2011 53 433,69 KB

8 Plac Zabaw  1/290/K/12 Akacjowa 2012 61 577,98 KB

9 Plac Zabaw 2/290/K/12 Ziemowita 2012 44 551,50 KB

10 Plac Zabaw 3/290/K/10 Koszalińska 72 2010 44 631,63 KB

11 Plac Zabaw 33/290/TI/09
Park Miejski w rejonie Lasów 
Państwowych

2009 64 919,39 KB

12 Plac Zabaw 34/29/TI/09 Wyszyńskiego 55 2009 77 631,52 KB

13 Plac Zabaw 35/290/TI/09 Wyszyńskiego 27-35 / E. PLater 2009 31 887,73 KB

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

W skład wyminioneego przedmiotu ubezpireczenia (budowli, obiektu małej architektury) 
wchodzą wszystkie elementy składowe, danego przedmiotu ubezpieczenia.

OBIEKT O KONSTRUKCJI STALOWEJ, WYPOSAŻENIE: SEDES, PISUAR, UMYWALKA, 
LUSTERKO, WIESZAK, SYGNALIZATORY ALARMOWE

MISY KAMIENNE, OSWIETLENIE, INSTALACJA  WODOCIĄGOWA, DYSZE,

MISY KAMIENNE, OSWIETLENIE, INSTALACJA  WODOCIĄGOWA, DYSZE,

KAMIEŃ ŁAMANY Z MISĄ GRANITOWĄ

KAMIEŃ ŁAMANY Z MISĄ GRANITOWĄ

POSTAĆ ODLANA Z BRĄZU, USTAWIONA NA GŁAZIE POLNYM

POSTAĆ ODLANA Z BRĄZU NA PODSTAWIE KAMIENNEJ

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

- 1 -



Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

14 Plac Zabaw 6/290/K/11 Polna 2011 52 799,46 KB

15 Plac Zabaw 7/290/K/11 Mariacka 2011 17 393,91 KB

16 Plac Zabaw 9/290/K/11 Wyszyńskiego 10-12 2011 29 741,38 KB

17 Plac Zabaw 1/RMP/04 Zielona 2004 29 068,94 KB

18 Plac Zabaw 5/TI/05
Słowiańska – Rejon Armii 
Krajowej

2005 34 170,45 KB

19 Plac Zabaw 6/TI/05 Słowiańska – Rejon Słowiańska 2005 15 610,23 KB

20 Plac Zabaw 2/290/K/10 Os. Marcelin, Poświatowskiej 2010 69 727,88 KB

21 Plac Zabaw 4/290/K/10
Os. Mierosławskiego - 
Kościuszki

2010 44 631,62 KB

22 Plac Zabaw 2/RMP/03 Park Miejski , Jasna – Ordona 2003 24 880,68 KB

23 Plac Zabaw
Szczecińska
- przy kortach
tenisowych

2003 24 360,89 KB

24 Plac zabaw 3/12/2014 Czaplinecka 2014 10 137,90

25 Plac zabaw  11/12/2014 Jodłowa 2014 9 707,40 KB

26 Plac zabaw 10/12/2014 „Mysia Wyspa” 2014 26  874,75 KB

27 Plac zabaw
Plaża  Wojskowa
ul. Kili ńskiego 2013 26 874,75 KB

28 Plac Zabaw
Park Miejski                         – 
Ordona

2012 24 158,00 KB

29 Plac Zabaw  08/11/15 Fabryczna 2015 20 873,10 KB

30 Plac Zabaw 07/11/15 Kukułcza 2015 15 805,50 KB

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

- 2 -



Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

31 Plac Zabaw 09/11/15
Ordona
( w rej. dużej fontanny 
–STATEK)

2015 47 970,00 KB

32 Siłownia na powietrzu 3/290/K/12, Jodłowa
2012- 2014

- 2015 28 293,65 KB

33 Siłownia na powietrzu 4/290/K/12 Koszalińska / Narutowicza 2012 39 003,30 KB

34
Siłownia na powietrzu
3/290/K/13

Mickiewicza
(przy rz.Niezdobnej/ Zamku)

2013 36 726,50 KB

35
Siłownia na powietrzu
2/290/K/13

Kościuszki
(Kwadrat)

2013 13 676,25 KB

36
Siłownia na powietrzu
1/290/K/13

Kościuszki
(Plaża „Trzesieka”)

2013 12 984,95 KB

37

Siłownia na powietrzu
12/12/2014,
5/12/2014,
1/05/15,
01/11/15,

Kopernika
(byłe Miasteczko
Ruchu)

2013 -2014
- 2015 48 847,45 KB

38
Siłownia na powietrzu
7/12/2014

Szczecińska
(Basen)

2014 27 675,00 KB

39
Siłownia na powietrzu
6/12/2014

Szczecińska
(Wieża Bismarca)

2014 20 688,00 KB

40
Siłownia na powietrzu
02/11/15

Fabryczna 2015 15 932,60 KB

41
Siłownia na powietrzu
03/11/15

Norwida
(Os. Marcelin)

2015 18 573,00 KB

42
Siłownia na powietrzu
04/11/15

plaża Świątki 2015 17 466,00 KB

43 Siłownia na powietrzu
„Mysia Wyspa”
przy jez. Trzesiecko

2016 12 423,00 KB

44 Siłownia na powietrzu Zielona 2016 9 963,00 KB

45
Wybieg dla zwierząt
14/12/2014

Kościuszki
(dz. 6, obręb 12)

2014 114 911,75 KB

46
Tablica informacyjna
typu – bilbord
12/12/2014

Kopernika
(nad stawem – obok SP 6)

2014 13 776,00 KB

URZĄDZENIA  REKREACYJNO – SIŁOWE – USTAWIONE  NA FUNDAMENTACH – 5 SZTUK

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
(urządzenie zabawowe, ławki, kosze na śmieci, itd..)

URZĄDZENIA  REKREACYJNO – SIŁOWE – USTAWIONE  NA FUNDAMENTACH – 2 SZTUKI

URZĄDZENIA  REKREACYJNO – SIŁOWE – USTAWIONE  NA FUNDAMENTACH – 7 SZTUK

tablica  o wym. 504 cm x 238 cm
na stopie z obciążnikami z bloczków betonowych

URZĄDZENIA  REKREACYJNO – SIŁOWE – USTAWIONE  NA FUNDAMENTACH – 3 SZTUKI

URZĄDZENIA  REKREACYJNO – SIŁOWE – USTAWIONE  NA FUNDAMENTACH – 3 SZTUKI

URZĄDZENIA  REKREACYJNO – SIŁOWE – USTAWIONE  NA FUNDAMENTACH – 11 SZTUK

URZĄDZENIA  REKREACYJNO – SIŁOWE – USTAWIONE  NA FUNDAMENTACH – 5 SZTUK

URZĄDZENIA  REKREACYJNO – SIŁOWE – USTAWIONE  NA FUNDAMENTACH – 4  SZTUKI

URZĄDZENIA  REKREACYJNO – SIŁOWE – USTAWIONE  NA FUNDAMENTACH – 5  SZTUK

URZĄDZENIA  REKREACYJNO – SIŁOWE – USTAWIONE  NA FUNDAMENTACH – 8  SZTUK

URZĄDZENIA  REKREACYJNO – SIŁOWE – USTAWIONE  NA FUNDAMENTACH – 8  SZTUK

URZĄDZENIA  REKREACYJNO – SIŁOWE – USTAWIONE  NA FUNDAMENTACH – 4  SZTUKI

URZĄDZENIA  REKREACYJNO – SIŁOWE – USTAWIONE  NA FUNDAMENTACH – 3  SZTUKI

ogrodzenie z siatki i paneli, bramy wjazdowe, bramki, kosze i ławki
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

47
Zjeżdżalnia dla dzieci
typu „Słoń”
13/12/2014

teren rekreacyjny
„Mysia Wyspa”

2014 7 872,00 KB

48
Urządzenie sprawnościowe
8/12/2014

Kościuszki 2014 11 983,45 KB

49
Urządzenie sprawnościowe
11/11/15

Koszalińska
(park)

2015 15 951,25 KB

50
Urządzenie sprawnościowe
10/11/15

Szczecińska
(Wieża Bismarca)

2015 15 951,25 KB

51 Urządzenie sprawnościowe
Kopernika
(Strefa Aktywnego Wypoczynku)

2015 22 632,00 KB

52

Elementy małej architektury 
ustawione
w ramach modernizacji parku 
miejskiego

Ordona/ Mickiewicza 2012 779 424,23 KB

53
Areatory pulweryzacyjne 11/TI/06 
(2 sztuki)

Jezioro Trzesiecko 2006 433 100,00 KB

54
Wiaty Drewniane
7/290/I/11 + KOR.

Jezioro Trzesiecko 2011-2015 217 988,41 KB

55 Stoły  handlowe Jezioro Trzesiecko 2011 30 000,00 KB

56 Stoły  handlowe
Szczecinek
ul. Podgórna

2011 7 700,00 KB

57 Szlaban
wjazd na parking
przy Ratuszu

2012 9 603,47 KB

58
Toaleta wolnostojąca
1/01/15

ul. J.Pawła  II
(przy parkingu UM)

2014 59 049,00 KB

59 Tereny rekreacyjne
wokół
jez. Trzesiecko 25 000,00 KBławki, kosze, ławostoły, zasieki na drewno, wiaty, itp.

Aerator pulweryzacyjny z napędem rotorowym (wietrznym) składa się z następujących zespołów i 
systemów :
-   silnika rotorowego, czterosekcyjnego, z rozstawem sekcji co 900,
-   zespołu napędowego ze sprzęgłem przeciążeniowym,
-   zespołu pulweryzacji z systemem inaktywacji fosforu,
-   tratwy  nośnej z trzema pływakami,
-   systemu obiegu wody dostosowanego do batymetrii strefy roboczej,
-   systemu uwięzi swobodnej, dostosowanego j.w.,
-   systemu ochrony przed oblodzeniem.

wiaty zadaszone z ławkami i stolikami oraz podestami drewnianymi

stoły kamienne na podporach kamiennych

stoły kamienne na podporach kamiennych

szlaban z  ramieniem płaskim o dł. 6 m na pilota o napędzie elektrycznym,

zjeżdżalnia z podchwytami na podstawie betonowej

zestaw poręczy i drabinek do ćwiczeń
typu: street Workout

zestaw poręczy i drabinek do ćwiczeń
typu: street Workout

zestaw poręczy i drabinek do ćwiczeń
typu: street Workout

zestaw poręczy i drabinek do ćwiczeń
typu: street Workout

ŚCIEŻKA  EDUKACYJNO- PRZYRODNICZA,  WIATA DLA PTACTWA, ZEGAR, STOJAKI NA 
ROWERY, ŁAWKI, KOSZE NA ŚMIECI, PLAC ZABAW, KŁADKA NA TAJWAN, SIŁOWNI – 2 
miejsca, LABIRYNT Z KRZEWÓW, OŚWIETLENIE, SZACHOWNICA, SIEDZISKA, PLACYK Z 
POIDEŁKIEM,

OBIEKT O KONSTRUKCJI STALOWEJ, WYPOSAŻENIE: SEDES, PISUAR, UMYWALKA, 
LUSTERKO, WIESZAK, SYGNALIZATORY ALARMOWE
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

60 Teren rekreacyjny
przy jez. Leśnym                        
w Czarnoborze
(plaża i pole biwakowe)

10 000,00 KB

61
Stoły betonowe z siedziskami do 
gier
planszowych

Kopernika
(Strefa Aktywnego Wypoczynku)

2016 4 797,00 KB

62 Cmentarz Żołnierzy Napoleońskich Szafera 2001-2016 39 173,26 KB

RAZEM 3 462 461,46

1
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

ul. Wyszyńskiego 14
Szczecinek
(dz.459/109 obr. 13

2014
          

40 799,49
KB

2
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Połczyńska 14
Szczecinek
(dz. 34/45 obr. 7)

2014
          

39 170,65 
KB

3
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Kołobrzeska 16 c-d
Szczecinek
(dz. 535 obr. 7)

2014          37 541,81 KB

4
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Mariacka 4
Szczecinek
(dz. 225/24, 225/27 obr.13)

2014
          

40 799,49
KB

ławki, kosze, ławostoły, zasieki na drewno, wiaty, itp.

stoły z siedziskami 2 kpl., do gier planszowych, zakotwione w podłożu

pomnik, zieleń, placyki i schody z kamienia,
ławki i kosze, poręcze na schodach

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
 3 m3 – 1szt., 5,0 m3 – 3szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek 
na odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki.Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z 
dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 2 szt., 5,0 m3 – 2 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek 
na odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki.Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z 
dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 3szt., 5,0 m3 – 1szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
 3 m3 – 1szt.,  5,0 m3 – 3 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Worek na odpady 
zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. 
Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” 
wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej.
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

5
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Ar. Krajowej 30
Szczecinek
(dz. 101/2 obr. 20)

2014         37 621,51 KB

6
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Warszawska 2/ Klasztorna
Szczecinek
(dz. 231/1 obr. 20)

2014        39 250,35 KB

7
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Wiśniowa 6
Szczecinek
(dz. 302/17 obr. 20)

2014        33 553,28 KB

8
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Karlińska 5-7
Szczecinek
(dz. 480/2 obr. 7)

2014         40 799,49 KB

9
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Jana Pawła II/
Podgórna
Szczecinek
(dz. 135/17 obr. 13)

2014         34 859,77 KB

10
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Ogrodowa  za gawexem
Szczecinek
(dz.200/5, 201/10 obr.13)

2014         34 686,18 KB

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
3 m3 – 1szt., 5,0 m3 – 3 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek 
na odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki.Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z 
dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 3szt. , 5,0 m3 – 1 szt.  z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 2szt., 5,0 m3 – 2szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 1,3 m3 – 2szt., 3 m3 – 2 szt. z wkładem workowym 
wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE 
HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa 
otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem 
wykonane z kostki betonowej

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 1,3 m3 – 1szt., 3 m3 – 3 szt. z wkładem workowym 
wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE 
HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa 
otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem 
wykonane z kostki betonowej

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 1,3 m3- 1szt., 3 m3 – 3szt. z wkładem workowym wyjmowanym 
za pomocą pojazdu z HDS. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą 
rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu 
wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem 
wykonane z kostki betonowej.
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

11
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Piłsudskiego 23
Szczecinek
(dz. 663 obr. 20)

2014         37 541,81 KB

12
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Mierosławskiego 7
 Szczecinek
(dz. 363/29 obr. 8)

2014          39 170,65 KB

13
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Mierosławskiego 12
Szczecinek
(dz.234/13 obr. 8)

2014         27 253,67 KB

14
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Koszalińska 76
Szczecinek
(dz. 550,544,549 obr. 7)

2014         37 541,81 KB

15
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Urząd Miasta – parking
Szczecinek
(dz. 207 obr. 13)

2014         37 864,16 KB

16
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Limanowskiego 
Szczecinek
(dz.770/1, 770/2  obr. 13)

2014
          

36 235,32
KB

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
3 m3 – 3szt., 5,0 m3 – 1szt.  z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
 3 m3 – 2szt., 5,0 m3 – 2szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości  
3 m3 – 3szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Pojemniki wykonane są 
z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno 
kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu 
wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
3 m3 – 3 szt., 5,0 m3 – 1 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
1,3 m3 – 1szt.,3 m3 – 1szt., 
5,0 m3 – 2 szt.  z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Pojemniki wykonane 
są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno 
kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu 
wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości:  1,3 m3 – 1 szt., 3 m3 – 2szt.,
 5,0 m3 – 1szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Pojemniki wykonane 
są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno 
kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu 
wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej.
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

17
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Budowlanych 10
Szczecinek
(dz. 486 obr. 7)

2014         39 170,65 KB

18
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Kopernika 23-27
Szczecinek
(dz. 584/8 obr. 13)

2014        37 541,81 KB

19
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Kopernika 11
Szczecinek
(dz. 948/2 obr. 13)

2014        37 541,81 KB

20
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Słowiańska
Szczecinek
(dz. 1/131 obr. 20)

2014        36 235,32 KB

21
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Wyszyńskiego – 
Arkady
Szczecinek
(dz. 132 obr 13)

2014        37 621,51 KB

22
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. 28 Lutego 49-51
Szczecinek
(dz. 58 obr 19)

2014         34 686,18 KB

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
 1,3 m3 – 1szt., 3 m3 – 2szt.,
 5,0 m3 – 1szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Pojemniki wykonane 
są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno 
kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu 
wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 2szt., 5,0 m3 – 2szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek na 
odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki.Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z 
dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
3 m3 – 3szt., 5,0 m3 – 1szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
 3 m3 – 3szt., 5,0 m3 – 1szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
 3 m3 – 3szt., 5,0 m3 – 1szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 1,3 m3- 1szt., 3 m3 – 3 szt .z wkładem workowym wyjmowanym 
za pomocą pojazdu z HDS. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą 
rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu 
wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem 
wykonane z kostki betonowej.
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

23
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Ordona/Zamkowa
Szczecinek
(dz. 411 obr 13)

2014         34 686,18 KB

24
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Lwowska 22
Szczecinek
(dz.34/33, 34/45 obr. 7)

2014         40 799,49 KB

25
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Drzymały
Szczecinek
(dz.321/2 obr. 13)

2014
          

40 799,49
KB

26
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Wodociągowa 5
Szczecinek
(dz. 17/4 obr. 13)

2014         40 799,49 KB

27
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Narutowicza 3
Szczecinek
(dz. 12 obr. 13)

2014          40 799,49 KB

28
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Ar. Krajowej 53-55
Szczecinek
(dz. 68/4 obr. 20)

2014        34 686,18 KB

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 1,3 m3 – 1szt., 3 m3 – 3szt. z wkładem workowym 
wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE 
HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa 
otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem 
wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 1szt., 5,0 m3 – 3szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 1szt., 5,0 m3 – 3szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
 3 m3 – 1szt., 5,0 m3 – 3szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 1szt., 5,0 m3 – 3szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości:1,3 m3 – 1szt., 3 m3 – 3szt. z wkładem workowym wyjmowanym 
za pomocą pojazdu z HDS. Worek na odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki 
wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej 
- drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie 
terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej.
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

29
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Grudziądzka 1-3
Szczecinek
(dz. 366/4 obr. 20)

2014         36 235,32 KB

30
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Rzemieślnicza 8
Szczecinek
(dz. 543/13 obr. 13)

2014          34 686,18 KB

31
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Kołobrzeska 12-14
Szczecinek
(dz.535 obr. 7)

2014          37 541,81 KB

32
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. E.Plater
Szczecinek
(dz.441/7, 440 obr. 13)

2014         37 621,51 KB

33
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Chełmińska 21
Szczecinek
(dz. 148/7 obręb 20)

2014       40 799,49 KB

34
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Chełmińska 16
Szczecinek
(dz. 135/6 obręb 20)

2014          10 287,53 KB

35
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Wodociągowa 3
Szczecinek
(dz. 396 obr. 13)

2014           7 610,13 KB

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3- 3szt., 5,0 m3 – 1szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Pojemniki 
wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej 
- drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie 
terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 1,3 m3 – 1szt., 3 m3 – 2szt., 
5,0 m3 – 1szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Pojemniki wykonane 
są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno 
kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu 
wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 1,3 m3 – 1szt., 3 m3 – 3szt. z wkładem workowym 
wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE 
HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa 
otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem 
wykonane z kostki betonowej

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 3szt., 5,0 m3 – 1szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 1szt., 5,0 m3 – 3szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej

Pojemnik półpodziemny o wielkości
 5,0 m3 z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Pojemniki wykonane są z 
polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno 
kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu 
wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej

Pojemnik półpodziemny o wielkości  1,3 m3 z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu 
z HDS. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. 
Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - 
polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki 
betonowej
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

36
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Mierosławskiego  1
Szczecinek
(dz. 348/1 obr. 8)

2014           8 738,39 KB

37
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Warszawska 10
Szczecinek
( dz. 223/1 obręb 20)

2014          7 168,93 KB

38
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Mickiewicza 3-4
Szczecinek
(dz. 550/5 obr. 13)

2014          7 168,93 KB

39
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Kanałowa 
Szczecinek
(dz. 353/5 obr. 20)

2014         8 738,39 KB

40
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

ul. Koszalińska 62-66
Szczecinek
(dz.562,561 obr. 7)

2015
          

 31 284,83
KB

41
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Koszalińska 20-28
Szczecinek
( dz. 363/33 obr. 8)

2015
          

31 284,83 
KB

Pojemnik półpodziemny o wielkości 
3 m3 z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Pojemniki wykonane są z 
polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno 
kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu 
wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej

Pojemnik półpodziemny o wielkości  0,8 m3 z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu 
z HDS. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. 
Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - 
polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki 
betonowej

Pojemnik półpodziemny o wielkości 
0,8 m3 z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Pojemniki wykonane są z 
polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno 
kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu 
wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej

Pojemnik półpodziemny o wielkości
 3 m3 z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Pojemniki wykonane są z 
polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno 
kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu 
wokół „gniazd” wraz z dojazdem wykonane z kostki betonowej

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
 3 m3 – 1szt., 5,0 m3 – 2szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 1 szt., 5,0 m3 – 2 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” wykonane z kostki betonowej.
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

42
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Szkolna 10
Szczecinek
( dz. 150/2 obr.13)

2015          37 006,30 KB

43
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Kard. Wyszyńskiego 27-35
Szczecinek
( dz. 447/24, 447/23
 obr. 13)

2015
          

41 668,00
KB

44
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Jeziorna 3/ Kościuszki 15-21
Szczecinek
( dz. 349/3, 345/4
obr. 8)

2015         41 668,00 KB

45
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Sadowa 5-5a
Szczecinek
(dz. 334 obr. 13)

2015        40 032,10 KB

46
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Rzeczna 9
Szczecinek
( dz. 90/9 Obr. 13)

2015        41 668,00 KB

47
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Barwicka 2
Szczecinek
(dz. 34/24 obr. 7)

2015         41 668,00 KB

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 4szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z   HDS. Worek na odpady 
zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE 
HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa 
otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wykonane z kostki 
betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
 3 m3 – 1szt.,  5,0 m3 – 3 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek 
na odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” 
wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 1szt. , 5,0 m3 – 3 szt.  z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek 
na odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” 
wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 2szt., 5,0 m3 – 2szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek na 
odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” 
wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 1 szt., 5 m3- 3 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek na 
odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” 
wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
3 m3 – 1szt., 5,0 m3 – 3 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek 
na odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” 
wykonane z kostki betonowej
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

48
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Narutowicza 1 a-b
Szczecinek
(dz. 14/8 obr. 13)

2015         41 668,00 KB

49
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Budowlanych 5
Szczecinek
(dz. 486 obr. 7)

2015         41 668,00 KB

50
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Słowiańska 8
Szczecinek
(dz. 1/131 obr. 20

2015         38 642,20 KB

51
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Kreta/Mysliwska/
Nowa
Szczecinek
(dz. 211/18 obr. 8)

2015          41 668,00 KB

52
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Winniczna 6-8
Szczecinek
( dz. 518/3 obr. 13)

2015 31 284,83 KB

53
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Polna 33
Szczecinek
(dz. 28/24 obr. 7)

2015         41 668,00 KB

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
 3 m3 – 1 szt., 5 m3  - 3 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek 
na odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda”  
wykonane z kostki betonowej

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 1szt., 5 m3 – 3 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek na 
odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” 
wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
3 m3 – 3szt., 5,0 m3 – 1szt.  z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek 
na odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda”  
wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
 3 m3 – 1szt., 5,0 m3 – 3szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek 
na odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” 
wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości  
3 m3 – 1szt.., 5 m3 - 2 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Pojemniki 
wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej 
- drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie 
terenu wokół „gniazda” wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
3 m3 – 1 szt., 5,0 m3 – 3 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek 
na odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” 
wykonane z kostki betonowej.
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

54
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Wodociągowa 3
Szczecinek
(dz. 1008, 396 obr. 13)

2015         27 152,02 KB

55
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Wodociągowa 7,9,11
Szczecinek
(dz. 3/14 obr. 13)

2015
          

41 668,00
KB

56
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

ul. 28 Lutego 50/
 ul. Kanałowa
Szczecinek
(dz.351/12 obr. 20)

2016 29 448,31 KB

57
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. 1 Maja 51
Szczecinek
( dz. 282/11 obr. 8)

2016 40 827,70 KB

58
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Kopernika 
Szczecinek
( dz. 649/6, 649/14 obr.13)

2016 40 827,70 KB

59
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Kościuszki Szczecinek
( dz. 356/16 obr. 8)

2016 29 448,31 KB

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
 3 m3 – 1szt., 5,0 m3 – 3szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek 
na odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” 
wykonane z kostki betonowej

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
 3 m3 – 1szt., 5,0 m3 – 2szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 1 szt., 5,0 m3 – 3 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek 
na odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD.  Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” 
wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 1szt., 5,0 m3 -3 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z   HDS. Worek 
na odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej – drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego – polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” 
wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
 3 m3 – 1szt.,  5,0 m3 – 2 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazd” wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 3szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek na odpady 
zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE 
HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa 
otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda”  wykonane z 
kostki betonowej.
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

60
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Kosińskiego 19
Szczecinek
( dz. 22/5 obr. 8)

2016 29 448,31 KB

61
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Polna 27
Szczecinek
(dz. 28/22 obr. 7)

2016 40 827,70 KB

62
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. 28 Lutego 9/
ul. Klasztorna 10
Szczecinek
( dz. 150/2, 150/3 
obr. 20)

2016 40 827,70 KB

63
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Koszalińska 98
Szczecinek
(dz. 6/1 obr. 7

2016         40 827,70 KB

64
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Wodociągowa 
Szczecinek
(dz. 1001,977 obr. 13)

2016 29 448,31 KB

65
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Mierosławskiego 10
Szczecinek
(dz. 234/16 obr. 8)

2016 40 827,70 KB

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 1szt. , 5,0 m3 – 2 szt.  z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 1szt., 5,0 m3 – 3szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek na 
odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej – drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego – polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” 
wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 1 szt., 5 m3- 3 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek na 
odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” 
wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
3 m3 – 1szt., 5,0 m3 – 3 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek 
na odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” 
wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
 3 m3 – 1 szt., 5 m3  - 2 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej – drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego – polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda”  wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
3 m3 – 1szt., 5 m3 – 3 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek na 
odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej – drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego – polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” 
wykonane z kostki betonowej.
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

66
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Lwowska 17
Szczecinek
(dz. 505/8, 505/23
 obr. 7)

2016 62 304,52 KB

67
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Lwowska 17
Szczecinek
(dz. 505/8 obr. 7)

2016 40 827,70 KB

68
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Połczyńska 2
Szczecinek
( dz. 358 obr. 7)

2016 40 827,70 KB

69
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Kamienna 10-12
Szczecinek
(dz. 817 obr. 13)

2016         40 827,70 KB

70
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Zielona 20
Szczecinek
(dz. 45/1 obr. 13)

2016 23 224,31 KB

71
Pojemniki półpodziemne na odpady 
komunalne

Ul. Mickiewicza
Szczecinek
(dz. 76 obr. 12)

2016          34 589,70 KB

RAZEM 2 503 713,83

Pojemniki półpodziemne o wielkości: 
1,3 m3 – 1 szt., 3 m3 – 2szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. 
Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części 
naziemnej – drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa otworu wrzutowego – polietylen PE HD. . 
Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda”  wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
3 m3 – 1szt., 5,0 m3 – 5 szt.  z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worki 
na odpady zmieszane wyposażone w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda”  
wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
 3 m3 – 1szt., 5,0 m3 – 3szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek 
na odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” 
wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości  
3 m3 – 1szt.., 5 m3 – 3 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek na 
odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki.  Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej – drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego – polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” 
wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości:
3 m3 – 1 szt., 5,0 m3 – 3 szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek 
na odpady zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej 
gęstości (PE HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i 
pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” 
wykonane z kostki betonowej.

Pojemniki półpodziemne o wielkości
 3 m3 – 4szt. z wkładem workowym wyjmowanym za pomocą pojazdu z HDS. Worek na odpady 
zmieszane wyposażony w misę na odcieki. Pojemniki wykonane są z polietylenu o dużej gęstości (PE 
HD), metodą rotacyjną. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Klapa i pokrywa 
otworu wrzutowego - polietylen PE HD. . Zagospodarowanie terenu wokół „gniazda” wykonane z 
kostki betonowej.
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

UWAGA

1 Oświetlenie parku 14/211/TI/09 Park ul. Kopernika 2009 29 449,96 KB

2
Oświetlenie uliczne
19/211/TI/09

Park ul. Kopernika 2009 13 310,64 KB

3
Oświetlenie uliczne
20/211/TI/09

ul. Bukowa od str. ul. 
Waryńskiego

2009 33 269,58 KB

4
Oświetlenie uliczne
21/211/TI/09

ul. Bukowa od str. ul. Pilskiej 2009 35 265,99 KB

5
Oświetlenie uliczne
23/211/TI/09

ul. Rybacka 2009 50 215,56 KB

6
Oświetlenie przejść dla pieszych 
3/211/I/10

ul. Cieślaka 2010 49 731,72 KB

7
Oświetlenie przejść dla pieszych 
4/211/I/10

ul. 3 Maja 2010 31 383,47 KB

8
Oświetlenie przejść dla pieszych 
5/211/I/10

ul. Kopernika 2010, 2011 25 041,25 KB

9
Kamera do monitorowania pyłów 
5/211/K/10

ul. Wiśniowa 2010 17 975,48 KB

10
Kamera monitoringu wizyjnego 
8/211/I/10

ul. Spółdzielcza 2010 28 022,79 KB

11
Kamera monitoringu wizyjnego 
9/211/I/10

ul. Budowlanych 2010 29 622,79 KB

12
Kamera monitoringu wizyjnego 
10/211/I/10

ul. Dworcowa 2010 29 622,79 KB

13
Kamera monitoringu wizyjnego 
11/211/I/10

ul. Połczyńska 2010 29 622,79 KB

14
Kamera monitoringu wizyjnego 
12/211/I/10

ul. Kołobrzeska 2010 29 622,79 KB

15
Kamera monitoringu wizyjnego 
13/211/I/10

ul. Armii Krajowej 2010 29 277,46 KB

16
Kamera monitoringu wizyjnego 
13/211/I/10 ul. Szczecińska - Gdańska 2010 29 122,79 KB

W skład wyminioneego przedmiotu ubezpireczenia (budowli, obiektu małej architektury) wchodzą 
wszystkie elementy składowe, danego przedmiotu ubezpieczenia. Na przykład, przez  "oświetlenie, 
monitoring, wyświetlacze prędkości, itp." należy rozumiec całość infrastruktury technicznej składajacej 
się na realizację oświetlenia, minitoringu, wyswietlacza ptędkości, itp. (lamy, oprawy, słupy, 
sygnalizatory, okablowanie, szfki sterownicze, transformatorowe, instalacja elektryczna naziemna i 
podziemna, kamery, itd. )
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

17
Kamera monitoringu wizyjnego 
15/211/I/10

ul. Koszalińska dz. nr 15/2 2010 26 418,66 KB

18
Kamera monitoringu wizyjnego 
15/211/I/10 ul. Armii Krajowej - Kamienna 2010 29 261,47 KB

19
Kamera monitoringu wizyjnego 
17/211/I/10

ul. Słowiańska – Cieślaka - 
Kopernika

2010 29 126,40 KB

20
Kamera monitoringu wizyjnego 
18/211/I/10 ul. 1 Maja – Jana Pawła II 2010 28 503,49 KB

21
Stacja transformatorowa 
kontenerowa 15/0,4 kV
8/211/I/11

Mysia Wyspa 2011 360 756,56 KB

22
Sygnalizacja świetlna
9/211/I/11

ul. Powst. Wlkp. - Wyszyńskiego 2011 107 760,71 KB

23
Oświetlenie przejścia dla pieszych 
10/211/I/10

ul. Kołobrzeska 2011 22 000,00 KB

24
Oświetlenie przejścia dla pieszych 
11/211/K/11 ul. Trzesiecka 2011 26 758,07 KB

25 Kamera monitoringu 13/211/I/11 Mysia Wyspa 2011 32 158,25 KB

26
Oświetlenie pomostu
14/211/I/11

Mysia Wyspa 2011 29 819,28 KB

27
Szafki oświetleniowe pomiarowo-
sterownicze
od 15 do 22/211/K/11

8 szt. 2011 40 428,00 KB

28
Kamera monitoringu
23/211/K/11

Ścieżka rowerowa ul. 
Szczecińska

2011 25 782,58 KB

29
Oświetlenie uliczne
24/211/K/11

ul. Księżnej Elżbiety 2011 25 701,77 KB

30
Szafka zasilająca koncerty 
25/211/K/11

Mysia Wyspa 2011 5 373,21 KB

31
Oświetlenie uliczne
26/211/K/11

ul. Jeziorna 2011 13 449,00 KB

32
Oświetlenie uliczne
27/211/K/11

ul. Jasna 2011 7 505,00 KB

33
Oświetlenie uliczne
28/211/K/11

ul. Jagiełły 2011 8 869,00 KB

34
Oświetlenie uliczne
29/211/K/11

ul. Grunwaldzka 2011 8 538,00 KB

35
Oświetlenie uliczne
30/211/K/11

ul. Gotycka, Mazurska, 
Warmińska

2011 6 210,00 KB
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

36
Oświetlenie uliczne
31/211/K/11

ul. Emilii Plater 2011 10 390,00 KB

37
Oświetlenie uliczne
32/211/K/11

ul. Derdowskiego 2011 29 474,00 KB

38
Oświetlenie uliczne
33/211/K/11

ul. Budowlanych 2011 37 088,00 KB

39
Oświetlenie uliczne
34/211/K/11

ul. Boh. Stalingradu 2011 14 080,00 KB

40
Oświetlenie uliczne
35/211/K/11

ul. Barwicka 2011 5 808,00 KB

41
Oświetlenie uliczne
36/211/K/11

ul. 3 Maja i Kościół 2011 7 579,00 KB

42
Oświetlenie uliczne
37/211/K/11

ul. 1 Maja 2011 32 790,00 KB

43
Oświetlenie uliczne
38/211/K/11

ul. Kręta i Nowa 2011 10 160,00 KB

44
Oświetlenie uliczne
39/211/K/11

ul. Królowej Jadwigi 2011 5 011,00 KB

45
Oświetlenie uliczne
40/211/K/11

ul. Kościuszki 2011 47 987,00 KB

46
Oświetlenie uliczne
41/211/K/11

ul. Kosińskiego 2011 8 959,00 KB

47
Oświetlenie uliczne
41/211/K/11

ul. Klasztorna 2011 18 679,00 KB

48
Oświetlenie uliczne
43/211/K/11

ul. Kili ńskiego 2011 7 350,00 KB

49
Oświetlenie uliczne
44/211/K/11

ul. Karlińska 2011 24 533,00 KB

50
Oświetlenie uliczne
45/211/K/11

ul. Kamińskiego 2011 12 988,00 KB

51
Oświetlenie uliczne
46/211/K/11 ul. Junacka, Drzymały 2011 10 576,00 KB

52
Oświetlenie uliczne
47/211/K/11 ul. Traugutta 2011 5 421,00 KB

53
Oświetlenie uliczne
48/211/K/11

ul. Wojska Polskiego 2011, 2014 17 715,05 KB

54
Oświetlenie uliczne
49/211/K/11

ul. Wileńska 2011 10 937,00 KB

55
Oświetlenie uliczne
50/211/K/11

ul. Witolda 2011 2 975,00 KB
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

56
Oświetlenie uliczne
51/211/K/11

ul. Wybickiego 2011 6 222,00 KB

57
Oświetlenie uliczne
52/211/K/11

ul. Zawiszy 2011 3 542,00 KB

58
Oświetlenie uliczne
53/211/K/11

ul. Wyszyńskiego     na 
zapleczu bloku 39-53

2011 4 151,00 KB

59 Oświetlenie uliczne
54/211/K/11

ul. Ziemowita 2011 7 999,00 KB
60 Oświetlenie uliczne

55/211/K/11
ul. Parkowa 2011 4 490,00 KB

61 Oświetlenie uliczne
56/211/K/11

ul. Piłsudskiego 2011 18 761,00 KB

62
Oświetlenie uliczne
57/211/K/11 ul. Powstańców Wlkp. 2011 5 057,00 KB

63
Oświetlenie uliczne
58/211/K/11 Plac Sowińskiego

2011, 
2013

23 847,00 KB

64
Oświetlenie uliczne
59/211/K/11

ul. Pułaskiego 2011 6 794,00 KB

65
Oświetlenie uliczne
60/211/K/11

ul. Rzemieślnicza 2011 6 257,00 KB

66
Oświetlenie uliczne
61/211/K/11

ul. Szewska 2011 11 386,00 KB

67
Oświetlenie uliczne
62/211/K/11

ul. Szkolna 2011 11 616,00 KB

68
Oświetlenie uliczne
63/211/K/11

ul. Myśliwska - Osiedle 2011 5 253,00 KB

69
Oświetlenie uliczne
64/211/K/11

ul. Ordona 2011 32 867,00 KB

70
Oświetlenie uliczne
65/211/K/11

ul. Piotra Skargi 2011 1 206,00 KB

71
Oświetlenie uliczne
66/211/K/11

Osiedle Zachód 2011 128 057,00 KB

72
Oświetlenie parku
67/211/K/11

Park przy stadionie 2011 7 504,00 KB

73
Oświetlenie uliczne
68/211/K/11

ul. Mickiewicza 2011 15 451,00 KB

74
Oświetlenie parku
69/211/K/11 ul. Mickiewicza - park i molo 2011 4 041,00 KB

75
Oświetlenie uliczne
70/211/K/11 ul. Mierosławskiego - Osiedle 2011 13 396,00 KB
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

76
Oświetlenie uliczne
71/211/K/11

ul. Myśliwska i Kościół 2011 26 385,00 KB

77
Oświetlenie uliczne
72/211/K/11

ul. Mestwina 2011 20 931,29 KB

78
Oświetlenie uliczne
73/211/K/11 ul. Matejki 2011 17 940,00 KB

79
Oświetlenie uliczne
73/211/K/11

ul. Mariacka, Wyścigowa, 
Strażacka

2011 7 962,00 KB

80
Oświetlenie uliczne
75/211/K/11

ul. Malborska 2011 7 560,00 KB

81
Oświetlenie uliczne
76/211/K/11

ul. Lwowska 2011 8 240,00 KB

82
Oświetlenie uliczne
77/211/K/11

ul. Limanowskiego 2011 27 937,73 KB

83
Oświetlenie uliczne
78/211/K/11

ul. Krakowska 2011 13 984,00 KB

84
Oświetlenie uliczne
79/211/K/11

ul. Szczecińska – 11 szt. 2011 10 072,00 KB

85
Oświetlenie uliczne
80/211/K/11

ul. Lelewela 2011 2 846,00 KB

86

Oświetlenie uliczne
81/211/K/11

skrzyżowanie ul. Narutowicza 
z ul. Koszalińską i 
Kołobrzeską

2011 244 517,74 KB

87
Oświetlenie uliczne
81/211/K/11

Osiedle Świątki 2012 196 250,09 KB

88
Kamera monitoringu
3/211/TI/12

ul. Piłsudskiego + stadion 2012 42 156,03 KB

89
System Oszczędzania Energii 
4/211/K/12

ul. Pilska 2012 23 480,70 KB

90
Oświetlenie stadionu
4/211/TI/12

ul. Piłsudskiego - stadion 2012 95 826,97 KB

91
Oświetlenie uliczne
2/211/K/13 ul. Młynarska i Wyścigowa 2013 22 171,00 KB

92
Oświetlenie uliczne
3/211/K/13

ul. Kołobrzeska – odcinek 
wzdłuż placu do imprez

2013 48 087,39 KB

93
Oświetlenie uliczne
4/211/K/13

ul. Trzesiecka – odcinek od 
ronda do ul. Wypoczynkowej

2013 60 285,49 KB

94
Oprogramowanie i serwer 
1/211/TI/08 Komenda Powiatowa Policji

2008, 
2014

46 359,09 KB
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

95
Światłowód
5/211/K/13

KPP ul. Polna 25 2013 10 288,85 KB

96
Oświetlenie parku
2/211/07/2014

Park Różany 2014 47 856,21 KB

97
Oświetlenie uliczne
3/211/07/2014

Komunikacja wzdłuż rzeki 
Niezdobnej

2014 49 999,39 KB

98
Oświetlenie uliczne
1/211/10/2014

Komunikacja wzdłuż rzeki 
Niezdobnej – II etap

2014 45 000,01 KB

99
Oświetlenie uliczne
1/211/12/2014

ul. Wierzbowa 2014 57 035,89 KB

100
Oświetlenie parku
2/211/12/2014

Ścieżka w parku ul. 
Mickiewicza

2014 28 290,00 KB

101
Iluminacja
1/211/09/2014

Szkoła Muzyczna 2014 114 805,24 KB

102
Oświetlenie uliczne
20/211/12/2014

Plac Wolności 18e-j 2014 9 200,00 KB

103
System Informacji Pasażerskiej 
1/211/TI/12

Przystanki autobusowe – 6 
szt.

2012 962 241,61 KB

104
Przystanki autobusowe
2/291/TI/12

Przystanki autobusowe – 10 
szt.

2012 125 361,60 KB

105
Wyświetlacz prędkości
25/211/TI/09

ul. Armii Krajowej 2009 28 437,70 KB

106
Wyświetlacze prędkości
26/211/TI/2009
27/211/TI/2009

ul. Polna 2009 54 735,58 KB

107
Sygnalizacja świetlna
6/211/I/10

ul. Ordona 2010 73 978,78 KB

108
Sygnalizacja świetlna

7/211/I/10
ul. Koszalińska 2010 69 544,40 KB

109
Kamera monitoringu 6/211/K/12

Budynek SZOK 2012 13 823,97 KB

110
Kamera monitoringu
7/211/K/12

Budynek Urzędu Miasta 2012 13 823,97 KB

111
Monitoring wizyjny z przesyłem 
danych
1/TI/08

Miasto Szczecinek 2008 519 631,54 KB

112
Oświetlenie drogi i ścieżki 
rowerowej 10/220/TI/09

ul. Kościuszki 2009 181 048,00 KB

- 22 -



Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
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Rok 
budowy

113
Oświetlenie uliczne
18/TI/01

ul. Łukasiewicza 2001 14 980,00 KB

114
Oświetlenie uliczne
19/TI/01

ul. Kościuszki 2001 13 931,81 KB

115
Oświetlenie uliczne
2/TI/08

ul. Pilska 2008 300 063,32 KB

116
Oświetlenie uliczne
26/TI/07

Osiedle Zachód 2007 297 151,67 KB

117
Oświetlenie uliczne
3/220/K/11

Pętla autobusowa   ul. 
Staszica

2011 53 582,80 KB

118
Oświetlenia uliczne
3/TI/01

ul. Słowiańska JAR 2001 33 640,80 KB

119
Oświetlenie uliczne
3/TI/08

Osiedle Marcelin 2008 276 664,60 KB

120
Oświetlenie uliczne
32/TI/07

ul. Harcerska 2007 100 387,08 KB

121
Oświetlenie przejść dla pieszych 
4/TI/08

Miasto Szczecinek 2008 201 911,56 KB

122
Oświetlenie uliczne
45/TI

ul. 9 Maja 27 500,51 KB

123
Oświetlenie uliczne
5/TI/01

ul. Kołobrzeska 2001 165 369,77 KB

124
Oświetlenie uliczne
51/TI

ul. Głowackiego 20 955,00 KB

125
Oświetlenie uliczne
6/TI/01

Parking ul. Podgórna 2001 13 340,00 KB

126
Oświetlenie przejść dla pieszych 
7/220/TI/09

ul. Jana Pawła II 2009 71 318,02 KB

127
Oświetlenie uliczne
7/TI/01

ul. Boh. Warszaw 2001 81 465,14 KB

128
Oświetlenie uliczne
8/TI/05

ul. Polna - Osiedle 2005 41 044,67 KB

129
Oświetlenie uliczne
81/TI

Parking przy MEC 23 076,55 KB

130
Oświetlenie uliczne
9/TI/2001

ul. Jana Pawła II 2001 115 752,00 KB

131
Oświetlenie uliczne
65/TI

ul. Jagiełły i Karlińska 43 335,00 KB

132
Oświetlenie parku
2/TI/01

Park Miejski 2001 141 608,13 KB
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 

tymczasowego
Lokalizacja OPIS

Rok 
budowy

133
Oświetlenie cmentarz
4/TI/01

Cmentarz 2001 32 725,87 KB

134
Oświetlenie uliczne
22/211/TI/09

ul. Jodłowa 2009 15 616,00 KB

135
Oświetlenie przejść dla pieszych  
01/07/16

skrzyżowanie  ul. Wyszyńskiego 
– ul. Rzemieślnicza

2016 41 071,54 KB

136
Oświetlenie uliczne 12/06/16 ul. Wyszyńskiego, Rondo Kard. I. 

Jeża
2016 527 426,49 KB

137
Iluminacja budynku 10/12/15 Bank Pekao S.A. ul. Mickiewicza 

1
2015 81 655,55 KB

138 Oświetlenie uliczne 02/10/15 ul. Zamkowa 2015 39 003,30 KB

139
Oświetlenie przejść dla pieszych 
03/10/15

skrzyżowanie ul. Ordona – ul. 
Parkowa

2015 16 248,00 KB

140
Oświetlenie przejść dla pieszych 
04/10/15

skrzyżowanie ul. Kościuszki – ul. 
Jeziorna

2015 32 496,00 KB

141 Oświetlenie uliczne 2/04/15 ul. Kopernika 2015 21 593,88 KB
142 Oświetlenie uliczne 03/09/15 ul. Słowiańska 2015 47 699,00 KB
143 Oświetlenie uliczne 04/09/15 ul. Harcerska 2015 75 691,81 KB
144 Oświetlenie uliczne 05/09/15 ul. Kwiatowa 2015 20 044,29 KB

145
Kamera monitoringu wizyjnego  
01/09/16

ul. Kili ńskiego – stanica 
wędkarska

2016 23 050,36 KB

146
Kamera monitoringu wizyjnego  
02/09/16

ul. Kopernika – strefa 
aktywnego wypoczynku 2016 24 605,26 KB

147
Kamera monitoringu wizyjnego  
02/12/15

ul. Ordona 2015 29 930,00 KB

RAZEM 8 357 405,39

1
Wiata przystankowa
10/2015

ul. Kościuszki - Szpital 2015 6 000,00 O

2
Wiata przystankowa
11/2015

ul. Jana Pawła II - ul. 1-go Maja 2015 6 000,00 O

3
Wiata przystankowa
12/2015

ul. Kościuszki -  ul. Jeziorna 2015 6 000,00 O

4
Wiata przystankowa
13/2015

ul. Kołobrzeska - 
INTERMARCHE

2015 6 000,00 O

5
Wiata przystankowa
14/2015

ul. Polna - ul. Krakowska 2015 6 000,00 O

6
Wiata przystankowa
15/2015

ul. Powstańców Wlkp. - ul. 3-go 
Maja

2015 6 000,00 O

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym
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Suma ubezpieczenia  w PLNl.p.
Nazwa budowli, małej 
architektury, obiektu 
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Lokalizacja OPIS
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7
Wiata przystankowa
16/2015

ul. Wyszyńskiego - ul. Lipowa 2015 6 000,00 O

8
Wiata przystankowa
17/2015

Marcelin - pętla 2015 6 000,00 O

9
Wiata przystankowa
18/2015

ul. Polna - ul. Krakowska 2015 6 000,00 O

10
Wiata przystankowa
19/2015

ul. 28-go Lutego - ul. Wiśniowa 2015 6 000,00 O

11
Wiata przystankowa
20/2015

ul. Wyszyńskiego - ul. 
Powstańców Wlkp

2015 6 000,00 O

12
Wiata przystankowa
21/2015

ul. Wyszyńskiego -  ul. 
Powstańców Wlkp

2015 6 000,00 O

13
Wiata przystankowa
22/2015

ul. Cieślaka -   ul. 
Szymanowskiego

2015 6 000,00 O

14
Wiata przystankowa
23/2015

ul. Szczecińska - ul. Słoneczna 2015 6 000,00 O

15
Wiata przystankowa
24/2015

ul. Koszalińska - Wiadukt 2015 6 000,00 O

16
Wiata przystankowa
25/2015

ul. Trzesiecka – 
ul. Sójcza 2015 6 000,00 O

17
Wiata przystankowa
26/2015

ul. Szczecińska - Wiadukt 2015 6 000,00 O

18
Wiata przystankowa
28/2015

ul. Pilska - ul. Cisowa 2015 6 000,00 O

19
Wiata przystankowa
29/2015

ul. Słowiańska -  ul. Kopernika 2015 6 000,00 O

20
Wiata przystankowa
30/2015

ul. Szczecińska -   ul. Gdańska 2015 6 000,00 O

21
Wiata przystankowa
31/2015

ul. Sikorskiego -  ul. Wiśniowa 2015 6 000,00 O

22
Wiata przystankowa
32/2015

ul. Armii Krajowej -   ul 
Słowiańska

2015 6 000,00 O

23
Wiata przystankowa
33/2015

ul. Ordona - ul. Jeziorna 2015 6 000,00 O

24
Wiata przystankowa
34/2015

ul. Białogardzka - ul. Polna 2015 6 000,00 O

25
Wiata przystankowa
4/2015

ul. Polna - ul. Białogardzka 2015 6 000,00 O

26
Wiata przystankowa
5/2015

ul. 28-go Lutego - ul. Wiśniowa 2015 6 000,00 O

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym
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Rok 
budowy

27
Wiata przystankowa
6/2015

ul. Kościuszki - ul. Kosińskiego 2015 6 000,00 O

28
Wiata przystankowa
7/2015

ul. Polna - ul. Kosińskiego 2015 6 000,00 O

29
Wiata przystankowa
8/2015

ul. Jana Pawła II - ul. Szafera 2015 6 000,00 O

30
Wiata przystankowa
9/2015

ul. 28-go Lutego - ul. 
Warszawska

2015 6 000,00 O

31
Wiata przystankowa
3/08/15/1

ul. Karlińska działka nr 467/3 
obr.07

2015 6 000,00 O

32
Wiata przystankowa
3/08/15/2

ul. Stanisława Staszica działka nr 
12/1/obr. 27

2015 6 000,00 O

33
Wiata przystankowa
3/08/15/3

ul. 28-go Lutego działka nr 142 
obr. 20

2015 6 000,00 O

34
Wiata przystankowa
3/08/15/4

ul. Letniskowa działka    nr 232 
obr. 28

2015 6 000,00 O

35
Wiata przystankowa
3/08/15/5

ul. Koszalińska działka   nr 1/2 
obr. 08

2015 6 000,00

36
Wiata przystankowa
3/08/15/6

ul. Karlińska działka nr 497 
obr.07

2015 6 000,00 O

RAZEM 216 000,00

RAZEM BUDOWLE: 14 539 580,68 PLN

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym

Wiata przystankowa o konstrukcji stalowej, szyby ze szkła bezpiecznego, posadowiona na fundamencie 
punktowym
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Wykaz ubezpieczanych budynków, lokali, budowli, małej architektury, obiekty tymczasowe
Załącznik nr 1

Wykaz budynków, budowli i małej architektury, obiektów tymczasowych

Jednostka organizacyjna: Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek

Adres: Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek

wartości: O - odtworzeniowe nowe

Data wypełnienia załącznika: 25.11.2016r.

1
Ratusz biurowiec   
nr. Inw. 1/OK  
(obiekt zabytkowy)

Szczecinek, 
Plac Wolności 
13

działalność 
biurowa

drewniana

bud. A: 
blacha 

miedziana/ 
dachówka 
ceramiczna

bud. B: 
dachówka 
karpiówka 
ceramiczna

murowany z 
cegły

4

bud. A: 1 dźwig 
osobowy
bud. B: 1 
podnośnik 
dźwigowy 
osobowy, 1 

dźwig osobowy 
dla osób 

niepełnosprawn
ych

bud. A: 
ocieplenie 
stropów 

styropianem nad 
piwnicami 

Bud. A: gaśnice, hydranty, węże, 
instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe wywołujące alarm w 
miejscu chronionego obiektu i w 
miejscu oddalnonym od 
chronionego obiektu - Bud.. B: 
gaśnice, instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe wywołujące alarm w 
miejscu chronionego obiektu i w 
miejscu oddalonym od 
chronionego obiektu

bud. A i B – 
dozór – „Unia”, 

system 
alarmowy z 
czujkami 

stłuczeniowo - 
ruchowymi

tak, ale na 
wieży. Wieża 

jest 
konstrukcyjnie 
najwyższym 

punktem 
budynku

TAK TAK
bud. A – 1852
bud. B – 2013

2010   termomodernizacja: ocieplenie budynku 
styropianem i wełną mineralną, renowacja witrazy 
(uszczelnień), wykonanie instalacji wentylacji 
mechanicznej. bud. A: rok remontu – 2014, naprawa 
i malowanie ścian, wymiana posadzek, sufity 
podwieszane, wymiana stolarki drzwiowej, 
częściowa wymiana grzejników  c.o., wymiana 
instalacji elektrycznych
i teletechnicznych, wykonanie instalacji monitoringu 
(bez osprzętu), wykonanie instalacji alarmowej (bez 
osprzętu)

11 800 000,00                     
(O)

2
Muszla 
Koncertowa   
297/GG/01

Park Miejski
działalność 
kulturalna

drewniana blacha
murowany z 

cegły
1 Nie Nie gaśnice wstawiane na sezon

poza sezonem - 
scena 

zabezpieczona 
kratami, drzwi z 

podwójnymi 
zamkami

Nie Tak Tak 1933              1934 prace romontowe na bieżąco
93 500,00                            

(O)

3 Wieża ciśnień
Szczecinek, ul. 
Wodociągowa

nieużytkowany drewniana papa
murowany z 

cegły

5, w tym 4 
kondygnacje 

komunikacyjne
Nie Nie brak brak Tak Brak danych Nie 1912

2012 - rozbiórka głowicy wieży (dach, ściany, hełm, 
latarnia), demontaż zbiornika stalowego na wodę, 
zabezpieczenie trzonu wieży poprez wykonanie 

zadaszenia

50 000,00                               
(zgodnie z aktem notarialnym) w 

przypadku szkody odszkodowanie jest 
ustalane i wypłacane zgodnie z definicja 

wartości odtworzeniowej nowej, do 
wartości sumy ubezpieczenia. Nie działa 

zasada niedfoubezpieczenia i redukcja 
odszkodowania.

3. Dot. wieży ciśnień

Z uwagi na fakt, że obiekt nie jest użytkowany - podlega on ubezpieczeniu w zakresie ubezpieczenie od ognia  i innych zdarzen losowych w zakresie podstawowym, tj. od ryzyk: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego lub jego części, huragan.

Obiekt składa się z dwóch części: części A i części B i tworzy jedną całość użytkową. Części A i B są ze sobą połączone. Obiekt powstał jako:
�  rozbudowa i remont dotychczasowej części A, która stanowiła dotychczasową siedzibę Urzędu Miasta,
�  powstanie obiektu nowo-wybudowanego – część B,

Czy jest 
prowadzona 
działalnośc ?

Czy sa 
aktualne 

przeglady i 
badania ?

Dodatkowe informacje dotyczące wybranych obiektów:

Pokrycie 
dachu

Suma ubezpieczenia w PLNRok ostatniego remontuRok budowy

1.       Opis obiektu: Ratusz – biurowiec:

Z uwagi na to, że obiekt nie jest środkiem trwałym Miasta Szczecinek brak jest wiedzy na temat ksiązki obiektu budowalne, przeglądów technicznych, itd. Od obiektu odłączone są wszystkie instalacje. Wejście do obiektu zabezpieczone drzwiami i kratą stalowa zamykaną na 3 kółdki. Obiekt nie jest wyposazony w żadne instalacje.

�  dziedziniec obiektu jest zadaszony.
Zadaszenie składa się z konstrukcji stalowej z rur o przekroju prostokątnym i kwadratowym, oparte na ścianach budynków otaczających dziedziniec – 415,00 m2. Pokrycie zadaszenia – poliwęglan lity gr. 10 mm – 415,00 m2. Instalacja elektryczna, oświetlenie w postaci 8 lamp podwieszonych do konstrukcji.

Zgodnie z aktem notarialnym z 20.07.2012 r., właściciel wieży DALBET Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku zobowiązała się podarować Miastu Szczecinek część działki wraz z położonym na tej części budynkiem byłej wieży wodociągowej, najpóźniej w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie zmiany mpzp "Narutowicza II". Dalbet 
oddaje w użyczenie Miastu Szczecinek część działki wraz z budynkiem byłej wieży wodociągowej. Miasto Szczecinek zobowiązane jest ubezpieczyć wieżę ciśnień od ognia i innych zdarzeń losowych na rzecz Dalbet Sp. z o. o.

l.p. Lokalizacja
Nazwa budynku 

budowli
Przeznaczenie

Czy budynek 
posiada 

instalację 
odgromową?

Zabezp. p-
kradzieżowe

Zabezp. p-poż.
Czy jest użyty 
poliuretan / 
styropian?

Czy w budynku 
są dźwigi?

Konstrukcja 
dachu

Ilośc 
kondygnacji 

łącznie z 
piwnicą

Konstrukcja 
ścian



Wykaz ubezpieczanych budynków, lokali, budowli, małej architektury, obiekty tymczasowe

Wykaz budynków, budowli i małej architektury, obiektów tymczasowych Załącznik nr 1

Jednostka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 1

Adres: Plac Wazów 1, 78-400 Szczecinek

wartości: O - odtworzeniowe nowe

Data wypełnienia załącznika: 15.11.2016r.

1

Budynek 
szkolny wraz z 
budynkiem 
sali 
gimnastycznej  
nr. Inw. 
274/GG/01

Szczecinek, 
Plac Wazów 1

Działalność 
oświatowa

Drewniana
Dachówka 
ceramiczna 

murowane

szkoła - 4,   
budynek sali 

gimnastycznej 
- 2

Nie

ocieplenie 
skosów 

poddasza 
płytami 

poliuretanowym
i gr. 6cm, 

styropisan - 
ocieplenie ścian

Urządzenia 
gaśnicze 

uruchomiane 
ręcznie tj. 
gaśnice 

Alarm w 
miejscu 

chronienia z 
interwencją 

załóg

Tak Tak Tak 1926

2010, 2011   
Tremomodernizac

ja, wymiana 
instalacji c.o., 

okiem, itp.. 2014 - 
remont dwóch 
sanitariatów. 

2016 - wymiana 
wykładziny 
podłogowej

9 599 100,00         
(O)

Rok budowy
Rok ostatniego 

remontu
Suma ubezpieczenia w 

PLN
Zabezp. p-

kradzieżowe

Czy jest użyty 
poliuretan / 
styropian?

Zabezp. p-
poż.

Czy sa 
aktualne 

przeglady i 
badania ?

Czy jest 
prowadzona 
działalnośc ?

l.p.
Nazwa 

budynku     
budowli

Lokalizacja
Przeznaczeni

e
Konstrukcja 

dachu
Pokrycie 

dachu
Konstrukcja 

ścian

Ilośc 
kondygnacji 

łącznie z 
piwnicą

Czy w 
budynku są 

dźwigi?

Czy budynek 
posiada 

instalację 
odgromową?

- 1 -



Wykaz ubezpieczanych budynków, lokali, budowli, małej architektury, obiekty tymczasowe

Jednostka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 4 Załącznik nr 1
Adres: ul. Jasna 2, 78-400 Szczecinek

wartości: O - odtworzeniowe nowe, KB - ksiegowe brutto

Data wypełnienia załącznika: 15.11.2016r.

1

Budynek 
szkolny z salą 
gimnastyczną    
nr. Inw. 
277/GG/01

Szczecinek, 
ul. Jasna 2

Działalność 
oświatowa

Drewniana
Blacha 
trapezowa

murowane 4 Nie

Tak, ocieplenie 
ścian 

zewnętrznych 
styropianem 

Urządzenia 
gaśnicze 

uruchomiane 
ręcznie tj. 
gaśnice i 
hydranty

Alarm w 
miejscu 

chronienia z 
interwencją 

załóg

Tak Tak Tak 1947  1948

2010, 2011   
Tremomodernizac

ja, wymiana 
instalacji c.o., 

okiem, itp

5 804 400,00  
(O)

2
Ogrodzenie 
wokół 
budynku

37 168,00              
(KB)

Zabezp. p-
poż.

OPIS

Ogrodzenie wykonane z siatki metalowe. Długość ok. 88 m, 
Rok budowy - 2009r.

Pokrycie 
dachu

Konstrukcja 
ścian

Ilośc 
kondygnacji 

łącznie z 
piwnicą

Czy w 
budynku są 

dźwigi?

Czy jest użyty 
poliuretan / 
styropian?

l.p.
Nazwa 

budynku 
budowli

Lokalizacja
Przeznaczeni

e
Konstrukcja 

dachu
Suma ubezpieczenia 

w PLN
Zabezp. p-

kradzieżowe

Czy budynek 
posiada 

instalację 
odgromową?

Czy sa 
aktualne 

przeglady i 
badania ?

Czy jest 
prowadzona 
działalnośc ?

Rok budowy
Rok ostatniego 

remontu

- 1 -



Jednostka organizacyjna: Szkołaq Podstawowa nr 6 Załącznik nr 1
Adres: ul. Kopernika 18, 78-400 Szczecinek

wartości: O - odtworzeniowe nowe, KB - ksiegowe brutto

Data wypełnienia załącznika: 15.11.2016r.

1

Budynek 
szkolny z salą 
gimnastyczną    
nr. Inw. 
279/GG/01

Szczecinek, 
ul. Kopernika 
18

Działalność 
oświatowa

Stropodach z 
płyt 

prefabrykowa
nych 

żelbetowych

papa murowane 3 Nie

Tak, ocieplenie 
ścian 

zewnętrznych 
styropianem

Urządzenia 
gaśnicze 

uruchamiane 
ręcznie tj. 
gaśnice

alarm w 
miejscu 

chronienia z 
interwencją 

załóg

Tak Tak Tak 1961

2011  remont 
pomieszczeń 

klasowych, 2014 - 
remont parkietu Sali 
gimnastycznej, 2015 - 

remont dachu, 
pawilon 3, na dachu 

budynku szkoły 
panele 

fotowoltaiczne

5 569 200,00         
(O)

2 Bieżnia
Szczecinek, 
ul. Kopernika 
18

2009

3
Boisko 
wielofunkcyjn
e

Szczecinek, 
ul. Kopernika 
18

2009, 2014 - 
renowacja 

nawierzchni

4
Bramki do 
boiska

Szczecinek, 
ul. Kopernika 
18

2009

5

Instalacja 
fotowoltaiczn
a na dachu 
budynku 
szkoły

Szczecinek, 
ul. Kopernika 
18

2015 117 762,14 (KB)

OPIS

Bieżnia o powierzchni poliuretanowej 263,00 m²

Powierzchnia pokryta jest trawą syntetyczną z 
wypełnieniem piaskiem kwarcowym 409,03 m²

Dwie bramki o parametrach 2,0/3,0 m osadzone na 
tulejach na stałe zamontowanych.

Rok budowy
Pokrycie 

dachu
Konstrukcja 

ścian

Ilośc 
kondygnacji 

łącznie z 
piwnicą

Czy w 
budynku są 

dźwigi?

Czy jest użyty 
poliuretan / 
styropian?

498 353,44  (KB)2016

aluminiowa podkonstrukcja bezinwazyjna, panele 
fotowoltaiczne - 76 sztuk, Inwektory - 2 sztuki, 

okablowanie

Wykaz ubezpieczanych budynków, lokali, budowli, małej architektury, obiekty tymczasowe

l.p.
Nazwa 

budynku 
budowli

Lokalizacja
Przeznaczeni

e
Konstrukcja 

dachu
Rok ostatniego 

remontu
Suma ubezpieczenia w 

PLN
Zabezp. p-

poż.
Zabezp. p-

kradzieżowe

Czy budynek 
posiada 

instalację 
odgromową?

Czy sa 
aktualne 

przeglady i 
badania ?

Czy jest 
prowadzona 
działalnośc ?

- 1 -



Wykaz ubezpieczanych budynków, lokali, budowli, małej architektury, obiekty tymczasowe

Jednostka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 7 + Gimnazjum nr 3 Załącznik nr 1
Adres: ul. Krakowska 1, 78-400 Szczecinek

wartości: O - odtworzeniowe nowe, KB - ksiegowe brutto

Data wypełnienia załącznika: 15.11.2016r.

1

Szkoła 
podstawowa 
nr 7  
(Segmenty: A; 
B1; B2; D; E; 
łaczniki)    nr. 
Inw. 
280/GG/01

Szczecinek, 
ul. Krakowska 
1

Działalność 
oświatowa

Stropodach z 
płyt 

prefabrykowa
nych 

żelbetowych

papa

Żelbetowa 
oraz 

murowana z 
gazobetonu

od 1 do 4     
(w zależności 
od segmentu i 

łącznika)

w budynku 
seg. A - windy 
towarowe - 2 

szt.

Tak, ocieplenie 
ścian zewn. 
Styropianem

Urządzenia 
gaśnicze 
uruchomiane  
ręczne – 
gaśnice i 
hydranty

alarm w 
miejscu 

chronienia z 
interwencją 

załóg

Tak Tak Tak 1991

2004 - 2011 
Termomodernizacja, 

wym. pokrycia 
dachowego, itp., 2014 - 

remont korytarza 
łącznika,  2015 - 

remont korytarza (B2 i 
łącznika)

2

Gimnazjum nr 
3 (segment C; 
segment B1 /I 
piętro/, 
łacznik)    nr. 
Inw. 
280/GG/01

Szczecinek, 
ul. Krakowska 
1

Działalność 
oświatowa

Stropodach z 
płyt 

prefabrykowa
nych 

żelbetowych

papa

Żelbetowa 
oraz 

murowana z 
gazobetonu

od 2 do 4     
(w zależności 
od segmentu i 

łącznika)

Nie
Tak, ocieplenie 
ścian zewn. 
Styropianem

Urządzenia 
gaśnicze 
uruchomiane  
ręczne – 
gaśnice i 
hydranty

alarm w 
miejscu 

chronienia z 
interwencją 

załóg

Tak Tak Tak 1991

2004 - 2011 
Termomodernizacja, 

wym. pokrycia 
dachowego, 

przebudowa klas, itp., 
2014 - remont 2 
łazienek, 2015 - 

remont 2 łazienek

8 161 153,23 
(KB)

Rok budowy
Rok ostatniego 

remontu
Suma ubezpieczenia w 

PLN
Zabezp. p-

poż.
Zabezp. p-

kradzieżowe

Czy budynek 
posiada 

instalację 
odgromową?

Czy sa 
aktualne 

przeglady i 
badania ?

Czy jest 
prowadzona 
działalnośc ?

UWAGA: WKB nie obejmuje warto ści segmentu lekkoatletycznego, który jest ubezpieczany przez Miasto Szczecinek  - Ośrodek Sportu i Rekreacji

l.p.
Nazwa 

budynku     
budowli

Lokalizacja
Przeznaczeni

e
Konstrukcja 

dachu
Pokrycie 

dachu
Konstrukcja 

ścian

Ilośc 
kondygnacji 

łącznie z 
piwnicą

Czy w 
budynku są 

dźwigi?

Czy jest użyty 
poliuretan / 
styropian?

- 1 -



Wykaz ubezpieczanych budynków, lokali, budowli, małej architektury, obiekty tymczasowe

Jednostka organizacyjna: Zespół Szkół Załącznik nr 1
Adres: ul. Wiatraczna 5, 78-400 Szczecinek

wartości: O - odtworzeniowe nowe, KB - ksiegowe brutto

Data wypełnienia załącznika: 15.11.2016r.

1

Budynek 
szkolny z salą 
gimnastyczną    
nr. Inw. 
278/GG/01

Szczecinek, 
ul. Wiatraczna 
5

Działalność 
oświatowa

Stropodach z 
płyt 

prefabrykowa
nych 

żelbetowych

papa

Monolityczne 
żelbetowe 
oraz 
murowane z 
cegły

4
Osobowy - 1 

szt.

Tak, ocieplenie 
ścian zewn. 
Styropianem

urządzenia 
gaśnicze 

uruchamiane 
ręcznie tj. 
gaśnice i 
hydranty

alarm w 
miejscu 

chronienia z 
interwencją 

załóg

Tak Tak Tak 1 975

2011   generalny 
remont 

sanitariatów, itp., 
2014 - generalny 

remont 2 
sanitariatów, 
remont 3 sal 

dydaktycznych, 
2016 - remont 4 

sal 
dydaktycznych, 

na dachu budynku 
szkoły 

zamontowane 
panele 

fotowoltaiczne

6 701 100,00        
(O)

2
ogrodzenie 
szkoły

Szczecinek, 
ul. Wiatraczna 
5

2015-2016 36 000,00       (KB)

Rok budowy
Rok ostatniego 

remontu
Suma ubezpieczenia w 

PLN
Zabezp. p-

poż.
Zabezp. p-

kradzieżowe

Czy budynek 
posiada 

instalację 
odgromową?

Czy sa 
aktualne 

przeglady i 
badania ?

OPIS

Ogrodzenie, siatka, ogrodzenie panelowe, długośc ok. 164 m

Czy jest 
prowadzona 
działalnośc ?

l.p.
Nazwa 

budynku 
budowli

Lokalizacja
Przeznaczeni

e
Konstrukcja 

dachu
Pokrycie 

dachu
Konstrukcja 

ścian

Ilośc 
kondygnacji 

łącznie z 
piwnicą

Czy w 
budynku są 

dźwigi?

Czy jest użyty 
poliuretan / 
styropian?

- 1 -



Wykaz ubezpieczanych budynków, lokali, budowli, małej architektury, obiekty tymczasowe

Jednostka organizacyjna: Gimnazjum nr 1 (Nr Inw. 276/GG/01) Załącznik nr 1
Adres: ul. Armii Krjowej 29, 78-400 Szczecinek

wartości: O - odtworzeniowe nowe, KB - ksiegowe brutto

Data wypełnienia załącznika: 15.11.2016r.

Budynek 
szkolny segm. I , 
łącznik

Działalność 
oświatowa

4 Nie Tak Tak Tak 1988

2014r. remont 
pokoju 
nauczycielskiego, 
remont kominów, 
2015 - remont sal 
dydaktycznych, na 
dachu zamontowane 
panele 
fotowoltaiczne

Budynek 
szkolny segm. II

Działalność 
oświatowa

5
Dźwig 

towarowy - 1 
szt.

Tak Tak Tak 1988

2014r. remont 
kominów, na dachu 
zamontowane panele 
fotowoltaiczne

Sala 
gimnastyczna

Działalność 
oświatowa

3 Nie Tak Tak Tak 1988

2014r. generalny 
remont zaplecza 
sanitarnego 
nauczycieli 
wychowania 
fizycznego, montaż 
kotary grodzącej na 
Sali gimnastycznej

Stara szkoła
Aktualnie nie 
jest prowadzona 
działalność

Drewniana
Murowana z 
cegły

4 Nie Tak Tak Nie 1900

UWAGA:

Dotyczy budynku tzw. Stara Szkoła 5. Budynek posiada książke obiektu i wymagane prawem badania instalacji i przeglądy techniczne.

1. Budynek nie jest użytkowany z powodu niżu demograficznego. 6. Bezpośredni nadzór na budynkiem sprawuje Gimnazjum nr 1 - budynek jest częścia Gimnzjum nr 1. 

2. Budynek nie będzie użytkowany do czasu jego sprzedaży lub zagospodarowania na inne cele. 7. W budynku znajduje się sprzet p.poż oraz posiada monitoring z interwencją załóg.

3. W budynku bark jest mienia ruchomego. 8. Tren wokół budynku jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej.

4. Budynek posiada wszystkie dotychczasowe media (woda, prąd, co.o., itp.) 9. Budynek podlega ubezpieczeniu, bez względu na okres jego nieużytkowania.

Rok ostatniego 
remontu

Suma ubezpieczenia w PLN

4 536 315,94              
(KB)

l.p.
Nazwa budynku 

budowli
Lokalizacja Przeznaczenie

Konstrukcja 
dachu

Pokrycie 
dachu

Konstrukcja 
ścian

Ilośc 
kondygnacji 

łącznie z 
piwnicą

Czy w 
budynku są 

dźwigi?

Czy jest użyty 
poliuretan / 
styropian?

Zabezp. p-
poż.

Zabezp. p-
kradzieżowe

Czy budynek 
posiada 

instalację 
odgromową?

Tak, 
ocieplenie 
ścian 

zewnętrznych 
styropianem

urządzenia 
gaśnicze 

uruchamiane 
ręcznie tj. 
gaśnice i 
hydranty

alarm w 
miejscu 

chronienia z 
interwencją 

załóg

Czy jest 
prowadzona 
działalnośc ?

Rok budowy

Czy sa 
aktualne 

przeglady i 
badania ?

1
Szczecinek, 

ul. Armii 
Krajowej 29

Z elem. 
prefabrykowa

nych 
żelbetowych

papa

Żelbetowa i 
murowana z 

cegły

- 1 -



Wykaz ubezpieczanych budynków, lokali, budowli, małej architektury, obiekty tymczasowe

Jednostka organizacyjna: Przedszkole Publiczne Załącznik nr 1
Adres: ul. Ks. Elżbiety 4, 78-400 Szczecinek

wartości: O - odtworzeniowe nowe, KB - ksiegowe brutto

Data wypełnienia załącznika: 15.11.2016r.

1

Budynek 
Przedszkola     
nr. Inw. 
285/GG/01

Szczecinek, 
ul. Ks. 
Elżbiety 4

Działalność 
oświatowa

Drewniana
dachówka 
ceramiczna

Murowane z 
cegły

4
Winda 

towarowa - 1 
szt.

Tak, ocieplenie 
ścian poddasza 

styropianem

Urządzenia 
gaśnicze 

uruchamiane 
ręcznie tj. 
gaśnice i 
hydranty

alarm w 
miejscu 

chronienia z 
interwencją 

załóg

Tak Tak Tak 1872 - 1873

2012 - remonty 
generalne łazienek, 

2014 r., remont 
generalny łazienki, 

remont Sali 
dydaktycznej, 

wymiana 
oświetlenia, 2016 - 

remont Sali 
dydaktycznej

2 640 960,00  (O)

2
Budynek 
gospodarczy

Szczecinek, 
ul. Ks. 
Elżbiety 4

gospodarcze Drewniana
dachówka 
ceramiczna

Murowane z 
cegły

1 - - -

alarm w 
miejscu 

chronienia z 
interwencją 

załóg

Nie Tak
Tak, w 

budynku jest 
garaż

1978 -
77 865,00          

(O)

3 Śmietnik
Szczecinek, 
ul. Ks. 
Elżbiety 4

- 1978 - 3 000,00       (KB)

4
Ogrodzenie 
wokół 
budynku

Szczecinek, 
ul. Ks. 
Elżbiety 4

- 1978 2016
15 000,00        

(KB)

5
Urządzenia 
zabawowe

Szczecinek, 
ul. Ks. 
Elżbiety 4

- - -
33 742,00       

(KB)

l.p.
Nazwa 

budynku     
budowli

Lokalizacja Przeznaczenie
Konstrukcja 

dachu
Rok budowy

Rok ostatniego 
remontu

Suma ubezpieczenia w 
PLN

Czy jest użyty 
poliuretan / 
styropian?

Zabezp. p-
poż.

Zabezp. p-
kradzieżowe

Czy budynek 
posiada 

instalację 
odgromową?

Czy sa 
aktualne 

przeglady i 
badania ?

konstrukcja drewniana, zakaszona - pokryta dachówką

wykonane z siatki drucianej, długośc ogrodzenia ok. 210,94 m, wysokość 170 cm.

konstrukcje drewniane: drabinki, zjeżdżalnie, piaskownice, musi domek itp.

Czy w 
budynku są 

dźwigi?

Czy jest 
prowadzona 
działalnośc ?

opis

Pokrycie 
dachu

Konstrukcja 
ścian

Ilośc 
kondygnacji 

łącznie z 
piwnicą
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Wykaz ubezpieczanych budynków, lokali, budowli, małej architektury, obiekty tymczasowe

Jednostka organizacyjna: Muzeum Regionalne Załącznik nr 1
Adres: ul. Szkolna 1, 78-400 Szczecinek

wartości: O - odtworzeniowe nowe, KB - ksiegowe brutto

Data wypełnienia załącznika: 28.11.2016r.

1
Budynek 
Muzeum  nr. 
Inw. 4/TI/06

Szczecinek, 
ul. Szkolna 1

statutowa, 
działalność 
muzeów

stalowa blacha
murowana 
cegła

4
Tak – towar.-

osob.
Nie

stałe urządzenia 
gaśnicze, 
urządz.gaśn.uru
ch. ręczne, 
urządz.do 
usuw.dymów i 
gaz., 
instal.sygnal.-
alarm w miejscu 
oddalonym i 
miejscu 
chronionego 
obiektu

alarm w miejscu 
chronienia, 

alarm w miejscu 
chronienia z 
interwencją 

załóg,

Tak Tak Tak
koniec XIX w. 
po generalnym 

remoncie

2006 Remont 
kapitalny 
(adaptacja 
budynku)

2 982 764,05 (KB)

2

Wieża św. 
Mikołaja   nr. 
Inw. 
294/GG/01

Szczecinek, 
ul. Ks. 
Elżbiety 6

statutowa, 
działalność 
muzeów

Drewniana
dachówka 
ceramiczna

murowana 
cegła

5 Nie Nie

instalacje 
sygnalizacyjno-
alarmowe 
wywołujące 
alarm w miejscu 
oddalonym od 
chronionego 
obiektu, 
instalacje 
sygnalizacyjno-
alarmowe 
wywołujące 
alarm w miejscu 
chronionego 
obiektu

alarm w miejscu 
chronienia, 

alarm w miejscu 
chronienia z 
interwencją 

załóg,

Tak Tak Tak XVI w.
1998 system 

ogrzewania co 
gazowe

95 202,00 (KB)

3

Dźwig 
towarowo-
osobowy   nr. 
Inw. 
10/TI/2006

Szczecinek, 
ul. Szkolna 1

transport - - - - - - - - - - - 2 006 - 119 840,60 (KB)

4

Rampa 
Przyścienna  
nr. Inw. 
5/TI/06

Szczecinek, 
ul. Szkolna 1

transport osób 
wewnątrz 
budynku

- - - - - - - - - - - 2 006 - 40 125,80 (KB)

Opis

Czy sa 
aktualne 

przeglady i 
badania ?

Czy jest 
prowadzona 
działalnośc ?

Rok budowy
Rok ostatniego 

remontu
l.p.

Nazwa 
budynku 
budowli

Lokalizacja
Przeznaczeni

e
Konstrukcja 

dachu
Pokrycie 

dachu
Konstrukcja 

ścian

Ilośc 
kondygnacji 

łącznie z 
piwnicą

Suma ubezpieczenia w 
PLN

Czy w 
budynku są 

dźwigi?

Czy jest użyty 
poliuretan / 
styropian?

Zabezp. p-poż.
Zabezp. p-

kradzieżowe

Czy budynek 
posiada 

instalację 
odgromową?

- 1 -



Czy sa 
aktualne 

przeglady i 
badania ?

Czy jest 
prowadzona 
działalnośc ?

Rok budowy
Rok ostatniego 

remontu
l.p.

Nazwa 
budynku 
budowli

Lokalizacja
Przeznaczeni

e
Konstrukcja 

dachu
Pokrycie 

dachu
Konstrukcja 

ścian

Ilośc 
kondygnacji 

łącznie z 
piwnicą

Suma ubezpieczenia w 
PLN

Czy w 
budynku są 

dźwigi?

Czy jest użyty 
poliuretan / 
styropian?

Zabezp. p-poż.
Zabezp. p-

kradzieżowe

Czy budynek 
posiada 

instalację 
odgromową?

5

Ogrodzenie 
metalowe 
posesji 
muzeum

Szczecinek, 
ul. Szkolna 1

- - - - - - - - 2 006 2011 104 023,00 (KB)

Budynek Muzeum - wyposażony w system kamer TV (sale wystawowe, halle, czytelnia, teren zewnętrzny). Ponadto zgodnie z wymaganiami Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie sale muzealne dodatkowo wyposażone w 
specjalne zabezpieczenia p.kradzieżowe - opis dostępny na żądanie Ubezpieczyciela.

Przęsła metalowe, brama dwuskrzydłowa, furtka-ogrodzernie 
osadzone na betonowym cokole

- 2 -



Wykaz ubezpieczanych budynków, lokali, budowli, małej architektury, obiekty tymczasowe

Jednostka organizacyjna: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury Załącznik nr 1
Adres: ul. Wyszyńskiego 65, 78-400 Szczecinek

wartości: O - odtworzeniowe nowe, KB - ksiegowe brutto

Data wypełnienia załącznika: 25.11.2016r.

1

Budynek Kina 
WOLNOŚĆ-
kompleks kulturalny 
SAPiK, siedziba 
SAPiK (obejmuje 
również instalacje 
kinotechniki i 
wartości foteli)   nr. 
Inw. 291/GG/01

Szczecinek, ul. 
Wyszyńskiego 65

działaność 
statutowa, kino 
(sala 
widowiskowa), 
biura, itp.

Wiązary stalowe, 
przyktyte z 

zewnatrz blachą 
tytanową, część 
żelbetowa

papa 
termozgrzewa
lna

murowane z 
cegły i 
gazobetonu

2
1 dźwig 
osobowy

Nie

stałe urządzenia 
gaśnicze, urządzenia 

gaśnicze uruchamiane 
ręcznie, urządzenia do 

usuwania dymów i 
gazów, instalacje 
sygnalizacyjno-

alarmowe wywołujące 
alarm w miejscu 
oddalonym od 

chronionego obiektu, 
instalacje 

sygnalizacyjno-
alarmowe wywołujące 

alarm w miejscu 
chronionego obiektu,

alarm w 
miejscu 

chronienia z 
interwencją 

ochrony,

Tak Tak Tak

2006        
Adaptacja 

dawnego kina 
Przyjaźń. 

2012           
remont piwnic 9 848 147,74      (KB)

2
Budynek dawnego 
SZOK    nr. Inw. 
292/GG/01

Szczecinek, ul. 
W. 
Bartoszewskiego 
12

Działalność 
statutowa i 
wynajem 
pomieszczeń

Budynek 
przedwojenny, 
stropy mieszane, 
częściowo 
ceramiczne, na 
belkach 
stalowych, 
ceramiczno, 
łukowe, 
drewniane

Papa 
termozgrzewa
lna

Ściany 
murowane z 
cegły i 
gazobetonu

3 brak Nie

Urządzenia gaśnicze 
uruchamiane ręcznie, 
stałe urządzenia 
tryskaczowe/hydranty

alarm w 
miejscu 

chronienia z 
interwencją 

ochrony,

Tak Tak Tak Przed 1945r.

Remont:
2007 – parter 
budynku
2011 – nowa 
elewacja budynku

4 817 000,00       
(O)

3
Budenek ZAMEK, 
nr. Inw. 12/GG/07 
(obiekt zabytkowy)

Szczecinek, ul. 
Mickiewicza 2a

działaność 
statutowa, hotel, 
kuchnia, slala 
restauracyjna, 
sale 
konferencyjne, 
sale wystawowe, 
wynajempomiesz
czeń innym 
podmiotom, itd..

drewniana, 
sklepienie 

żelbetowe oraz 
odcinkowe na 

belkach 
stalowych

dachówka 
ceramiczna, 
karpiówka, 
obróbki 
blacharskie, 
rury i rynny 
spustowe 
wykonane z 
blachy 
miedzianej

murowany 4

1 dźwig 
osobowy, 2 

dźwigi 
towarowe

Nie

stałe urządzenia 
gaśnicze, urządzenia 

gaśnicze uruchamiane 
ręcznie, urządzenia do 

usuwania dymów i 
gazów, instalacje 
sygnalizacyjno-

alarmowe wywołujące 
alarm w miejscu 

chronionego obiektu,

Stały dozór, 
alarm w 
miejscu 

chronienia, 
alarm w 
miejscu 

chronienia z 
interwencją 

załóg,

Tak Tak Tak
1300 (I ćw. 

XIV w.)

2013 - remont 
kapitalny całego 

budynku
9 990 334,53       (KB)

Rok budowy
Rok ostatniego 

remontu
Suma ubezpieczenia w 

PLN

Czy jest użyty 
poliuretan / 
styropian?

Zabezp. p-poż.
Zabezp. p-

kradzieżowe

Czy budynek 
posiada 

instalację 
odgromową?

Pokrycie 
dachu

Konstrukcja 
ścian

Ilo śc 
kondygnacji 

łącznie z 
piwnicą

Czy w 
budynku są 
dźwigi?

Czy sa 
aktualne 

przeglady i 
badania ?

Czy jest 
prowadzona 
działalnośc ?

l.p.
Nazwa budynku     

budowli
Lokalizacja Przeznaczenie

Konstrukcja 
dachu
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Rok budowy
Rok ostatniego 

remontu
Suma ubezpieczenia w 

PLN

Czy jest użyty 
poliuretan / 
styropian?

Zabezp. p-poż.
Zabezp. p-

kradzieżowe

Czy budynek 
posiada 

instalację 
odgromową?

Pokrycie 
dachu

Konstrukcja 
ścian

Ilo śc 
kondygnacji 

łącznie z 
piwnicą

Czy w 
budynku są 
dźwigi?

Czy sa 
aktualne 

przeglady i 
badania ?

Czy jest 
prowadzona 
działalnośc ?

l.p.
Nazwa budynku     

budowli
Lokalizacja Przeznaczenie

Konstrukcja 
dachu

4

Budynek klubowy + 
budynek gospodarczo-
garażowy  (dawny 
MDK) własność 
Powiatu 
Szczecineckiego

Szczecinek, ul. 
Kili ńskiego 1

działaność 
statutowa,sekcje, 
kluby,  oraz 
wynajem innym 
podmiotom

dach 
wielopołaciowy, 

konstr. 
Krokwiowo-

jętkowa 
drewniana

dachówka 
ceramiczna

murowane 
cegła

4                     
garaż 1

Nie Nie

urządzenia gaśnicze 
uruchamiane ręcznie, 

Stałe urządzenia 
tryskaczowe/hydranty

alarm w 
miejscu 

chronienia z 
interwencją 

ochrony

Tak - -

przed 1939 po 
kapitalnym 
remoncie, 
Garaż ok. 
2000 roku

- 2 215 920,00         (O)

5

Budynek usługowy - 
Centrum Informacji 
Turystycznej, nr Inw. 
99/B/05

Szczecinek, ul. 
Bohaterów 
Warszawy 6A

informacja 
turystyczna

więźba dachowa 
drewniana

papa 
termozgrzewa
lna w płytach

murowany 1 Nie
możliwe w 

ociepleniu ścian
urządzenia gaśnicze 
uruchamiane ręcznie

alarm w 
miejscu 

chronienia z 
interwencją 

ochrony

Tak Tak Tak Przed 1945r. na bieżąco 150 000,00          (O)

6
Ogrodzenie - 
własność Powiatu 
Szczecineckiego

Szczecinek, ul. 
Kili ńskiego 1

- - - 10 000,00              (O)

7 Ogrodzenie
Szczecinek, ul. 
Wyszyńskiego 65

- 2008 -
3 512,51                

(KB)

8 Bilbord wolnostojący
Głodowa (teren 
otwarty)

- 2008 -
67 100,00                

(KB)

9 Bilbord wolnostojący
Podgaje (teren 
otwarty)

- 2008 -
78 690,00              

(KB)

UWAGA:

Kino dostosowane do wyświetlania filmów w 3D.

Ponadto ujete w ubezpieczeniu jest wyposazenie stałe - fotele.

1. Urządzenia akustyczne dla Sali wielofunkcyjnej; np.: wzmacniacze mocy, konsole foniczne,, odtwarzacze CD, monitory odsłuchowe, korektory graficzne, głośniki kinowe, monitory sceniczne, zestawy mikrofonów, 
zestawy statywów, okablowanie, przewody symetryczne i głosnikowe, przyłącza, kulisy boczne obrotowe,wieże portalowe, mosty świetlane, itd.

2. urządzenia sceniczne dla Sali wielofunkcyjnej, np.: reflektory, oświetlenie, konsole, okablowanie, itd.

3. Urządzenia systemu interkomowo-rozgłaszeniowego, np.: pulpity, wzmacniacze, okablowanie, itd.

4. Urządzenia systemu kinowego, np.: projektory, obiektywy, lampy, ekran kinowy, konstrukcja ekranowa, okno projekcyjne, tablice sterujące, itd.

5. Itd.

metalowe na podmurówce

metalowe

dwustronny, dwa ekrany o wymiarach 12x4 w kształcie litery "V" napis reklamujący wysiąg do nart wodnych.

dwustronny, dwa ekrany o wymiarach 12x4 w kształcie litery "V" napis reklamujący wysiąg do nart wodnych.

W budynku kina Wolność, siedziba SAPiK - znajduje się i jest ujeta w sumie ubezpieczenia tzw. "Instalacja kinotechniki", na którą się składają między innymi:

OPIS
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Wykaz ubezpieczanych budynków, lokali, budowli, małej architektury, obiekty tymczasowe

Jednostka organizacyjna: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Załącznik nr 1
Adres: ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek

wartości: O - odtworzeniowe nowe, KB - ksiegowe brutto

Data wypełnienia załącznika: 18.11.2016r.

1

Budynek 
MOPS na 
działce 1/6     
nr. Inw. 
295/GG/01

Szczecinek, 
ul. Wiejska 4

Statutowa 
(biuro, 
Noclegownia 
Miejska)

Stropodach 
żelbetowy

papa
murowane, 

cegła
3 Nie

Tak         
(styropian jako 
docieplenie)

gaśnice 
proszkowe 
uruchamiane 
ręcznie - 
podręczny 
sprzęt 
gaśniczy.

stały dozór, 
alarm 

Tak Tak Tak Przed 1990

2011 - 
przebudowa 
pomieszczeń 

biurowych, 2014 
r. : konserwacja 

pokrycia 
dachowego i 

obróbek 
blacharskich, 
remont tarasu, 

remont  schodów 
zewnętrznych, 

przełożenie 
chodników

2 846 750,00  
(O)

2
Budynk - 
garaż 

Szczecinek, 
ul. Wiejska 4

gospodarcze, 
garaż

płyty 
żelbetowe

papa
murowane, 

bloczki
1 Nie -

gaśnice 
proszkowe 

uruchamiane 
ręcznie - 

podręczny 
sprzęt 

gaśniczy.

stały dozór 
w budynku 
MOPS 
(obok)

Tak Tak Tak Przed 1990
2004 malowanie 

elewacji 243 500,00  (O)

Czy w 
budynku są 
dźwigi?

l.p.
Nazwa 

budynku     
budowli

Lokalizacja
Przeznaczeni

e
Konstrukcja 

dachu
Pokrycie 

dachu
Konstrukcja 

ścian

Ilośc 
kondygnacji 

łącznie z 
piwnicą

Czy jest użyty 
poliuretan / 
styropian?

Suma 
ubezpieczenia w 

PLN

Zabezp. p-
poż.

Zabezp. p-
kradzieżowe

Czy budynek 
posiada 

instalację 
odgromową?

Czy sa 
aktualne 

przeglady i 
badania ?

Czy jest 
prowadzona 
działalnośc ?

Rok budowy
Rok ostatniego 

remontu

- 1 -



Czy w 
budynku są 
dźwigi?

l.p.
Nazwa 

budynku     
budowli

Lokalizacja
Przeznaczeni

e
Konstrukcja 

dachu
Pokrycie 

dachu
Konstrukcja 

ścian

Ilośc 
kondygnacji 

łącznie z 
piwnicą

Czy jest użyty 
poliuretan / 
styropian?

Suma 
ubezpieczenia w 

PLN

Zabezp. p-
poż.

Zabezp. p-
kradzieżowe

Czy budynek 
posiada 

instalację 
odgromową?

Czy sa 
aktualne 

przeglady i 
badania ?

Czy jest 
prowadzona 
działalnośc ?

Rok budowy
Rok ostatniego 

remontu

3

Budynek 
Biurowo-
Socjalny, nr 
Inw. 06/12/15

Szczecinek, 
ul. 
Koszalińska 
89

biurowy
stropodach 
żelbetowy

papa

ściany 
nadziemia - 
cegła pełna, 
gazobeton, 
ścuany 

działowe - 
murowane

2 Nie

Izolacja 
termiczna – 

styropian (od 
strony klatki 
schodowej), 

pianka 
poliuretanowa – 
uszczelnienie 
okien PVC.

W dniu 
16.12.2016r. 
dokonano 
odbioru 
"Przebudow
y budynku", 
przeniesieni
e 
działalnosci 
nastapi w I 
połowie 
2017r. 
obiekt 
będzie 
wyposażony 
w 
urządzenia 
gaśnicze 
uruchamiane 
ręcznie.

Alarm w 
miejscu 
chronienia z 
interwencją 
załóg.

Tak Tak

Nie - w 
budynku trwa 
przebudowa 

od 16.08.2016 
r.. 

Przewidywany 
termin 

zakończenia 
prac to 

16.12.2016 r.. 
Przewidywany 

termin 
przeniesienia 

części 
działalności 
MOPS do 
obiektu I 

połowa 2017 
r.

ok. 1970

W dniu 
16.12.2016r. 

dokonano odbioru 
"Przebudowy 

budynku", 
przeniesienie 
działalnosci 
nastapi w I 

połowie 2017r. - 
przebudowa 

budynku 
biurowego na 

budynek 
administracji 
publicznej - 
instalacja 

elektryczna, c.o., 
wentylacyjna, 

budowa podjazdu 
dla osób 

niepełnosprawnyc
h, wymiana 

stolarki okiennej 
(częściowa) i 
drzwiowej, 
elewacja 

wewnętrzna

556 450,00   
(O)
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Załącznik nr 2  

 
Wartość ubezpieczanego mienia własnego 
 
 
Jednostka organizacyjna: MIASTO SZCZECINEK – Urz ąd Miasta Szczecinek 
 
Adres: 78-400 Szczecinek, Plac Wolności 13 
 
 
Po wyłączeniu odrębnie wykazanego sprzętu elektronicznego oraz  pojazdów posiadających ubezpieczenie 
autocasco. 
 
Stan na dzień 23.11.2016. 

l.p. Grupa środków trwałych 
Wartość księgowa brutto w 

PLN 
(wartość księgowa początkowa) 

 1 Grupa III - 
 2 Grupa IV  326 118,96 
 3 Grupa V 3 670,00 
 4 Grupa VI  739 794,64 
 5 Grupa VII  8 153,38 
 6 Grupa VIII  313 100,10 
 7 Środki niskocenne i wyposażenie  559 791,56 
8 Zbiory biblioteczne - 

RAZEM WARTO ŚĆ 1 950 628,64 
 

UWAGA: 
W ramach ww. wartości mienia została zgłoszona sztuczna choinka o wys. 8 m z ozdobami i oświetleniem 
elektrycznym ( firmy Empassio) o wysokości 8 m, nr kat. CH-I-03, z ozdobami i oświetleniem elektrycznym 
typu „flash”, wykonana z tworzywa sztucznego oraz stelażu z kształtowników aluminiowych. Rok budowy – 
2016r. W okresie świątecznym choinka jest usytuowana na wolnym powietrzu na Placu Wolności, natomiast 
później jest składowana w pomieszczeniach zamkniętych. W czasie jej ustawienia na Placu Wolności choinka 
jest zabezpieczona przed dostępem osób postronnych płotkiem. Teren, na którym będzie postawiona choinka jest 
monitorowany przez kamerę od strony ul. Bohaterów Warszawy, obraz zapisywany jest na serwerach Policji,  a 
bieżący podgląd posiada również Straż Miejska w Szczecinku. Ww. choinka podlega ubezpieczeniu. 
 
 
 
Zapasy (środki obrotowe) 

Maksymalna wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia odpowiadająca kosztom ich wytworzenia 
lub nabycia. 

Wartość w PLN Rodzaj środka obrotowego 

- - 
 
 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 2  

 
Wartość ubezpieczanego mienia własnego 
 
 
Jednostka organizacyjna:  Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku 
 
Adres: 78-400 Szczecinek,  ul. 1 –go Maja 2 
 
 
Po wyłączeniu odrębnie wykazanego sprzętu elektronicznego oraz  pojazdów posiadających ubezpieczenie 
autocasco 
 
Stan na dzień 02.01.2017. 

l.p. Grupa środków trwałych 
Wartość księgowa brutto w PLN 
(wartość księgowa początkowa) 

 1 Grupa III - 
 2 Grupa IV  65 463,00 
 3 Grupa V - 
 4 Grupa VI  71 358,00 
 5 Grupa VII  115 500,00 
 6 Grupa VIII  83 465,00 
 7 Środki niskocenne i wyposażenie  23 520,00 
8 Zbiory biblioteczne - 

RAZEM WARTO ŚĆ 359 306,00 
 

UWAGA:  Powyższa wartość obejmuje poniższe rowery z napędem elektrycznym:  
Wartość księgowa bez amortyzacji wynosi 8153,38 i została ujęta w grupie 8  
Numery ram GB12G24224, GB12G24198 
Opis przedmiotu ubezpieczenia: 
Powyższe rowery elektryczne są użytkowane przez gońców (pracowników KCUW), którzy wykorzystują je do 
dostarczania korespondencji na terenie miasta.  
W każdym rowerze rama posiada swój numer. Każdy rower posiada kasetę antykradzieżową (rygiel zamontowany w 
części tylnej roweru, który zamyka dostęp do poruszania się roweru).  
Rowery elektryczne są przydzielone do gońców w ramach ich obowiązków służbowych i są przez nich użytkowane 
(w tym również ładowanie baterii) i są przechowywane w piwnicy i garażu należącym (użytkowanym) do gońców.  
Po zakończeniu pracy również pozostają pod opieka gońców. 
W okresie gdy rowery nie są użytkowane, są przechowywane w lokalizacjach w Szczecinku: 
- ul. Spółdzielcza 4 – drzwi drewniane pełne, kłódka patentowa – 1 szt., 
- ul. Szafera 2c – drzwi pełne, zamek patentowy i kłódka sztabowa „gerdy”. 
W czasie krótkotrwałego postoju (gdy w tym goniec dostarcza korespondencję), rowery są  blokowane i pozostawiane 
pod daną posesją.  

 
 
 
Zapasy (środki obrotowe) 

Maksymalna wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia odpowiadająca kosztom ich wytworzenia 
lub nabycia. 

Wartość w PLN Rodzaj środka obrotowego 

450,00 Paliwo do pojazdu 
 
 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 2  

 
Wartość ubezpieczanego mienia własnego 
 
 
Jednostka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 1  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, Plac Wazów1    
 
 
Po wyłączeniu odrębnie wykazanego sprzętu elektronicznego oraz  pojazdów posiadających ubezpieczenie 
autocasco 
 
Stan na dzień 25.11.2016. 

l.p. Grupa środków trwałych 
Wartość księgowa brutto w PLN 
(wartość księgowa początkowa) 

 1 Grupa III - 
 2 Grupa IV  37 959,94 
 3 Grupa V 0 
 4 Grupa VI  48 682,08 
 5 Grupa VII  - 
 6 Grupa VIII  306 573,00 
 7 Środki niskocenne i wyposażenie  138 856,75 
8 Zbiory biblioteczne 74 988,68 

RAZEM WARTO ŚĆ 607 060,45 
 
 
 
 
 
Zapasy (środki obrotowe) 

Maksymalna wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia odpowiadająca kosztom ich wytworzenia 
lub nabycia. 

Wartość w PLN Rodzaj środka obrotowego 

- - 
 
 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 2  

 
Wartość ubezpieczanego mienia własnego 
 
 
Jednostka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 4  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Jasna 2    
 
 
Po wyłączeniu odrębnie wykazanego sprzętu elektronicznego oraz  pojazdów posiadających ubezpieczenie 
autocasco 
 
Stan na dzień 25.11.2016. 

l.p. Grupa środków trwałych 
Wartość księgowa brutto w PLN 
(wartość księgowa początkowa) 

 1 Grupa III - 
 2 Grupa IV  63 214,45 
 3 Grupa V - 
 4 Grupa VI  38 310,00 
 5 Grupa VII  - 
 6 Grupa VIII  170 012,00 
 7 Środki niskocenne i wyposażenie  199 610,00 
8 Zbiory biblioteczne 28 000,00 

RAZEM WARTO ŚĆ 499 146,45 
 
 
 
 
 
Zapasy (środki obrotowe) 

Maksymalna wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia odpowiadająca kosztom ich wytworzenia 
lub nabycia. 

Wartość w PLN Rodzaj środka obrotowego 

- - 
 
 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 2  

 
Wartość ubezpieczanego mienia własnego 
 
 
Jednostka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 6  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Kopernika 18    
 
 
Po wyłączeniu odrębnie wykazanego sprzętu elektronicznego oraz  pojazdów posiadających ubezpieczenie 
autocasco 
 
Stan na dzień 28.11.2016. 

l.p. Grupa środków trwałych 
Wartość księgowa brutto w PLN 

(wartość księgowa początkowa) 
 1 Grupa III  
 2 Grupa IV  142 567,00 
 3 Grupa V - 
 4 Grupa VI  33 272,00 
 5 Grupa VII  - 
 6 Grupa VIII  - 
 7 Środki niskocenne i wyposażenie  130 020,00 
8 Zbiory biblioteczne 101 224,00 

RAZEM WARTO ŚĆ 407 083,00 
 
 
 
 
 
Zapasy (środki obrotowe) 

Maksymalna wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia odpowiadająca kosztom ich wytworzenia 
lub nabycia. 

Wartość w PLN Rodzaj środka obrotowego 

- - 
 
 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 2  

 
Wartość ubezpieczanego mienia własnego 
 
 
Jednostka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 7  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Krakowska 1    
 
 
Po wyłączeniu odrębnie wykazanego sprzętu elektronicznego oraz  pojazdów posiadających ubezpieczenie 
autocasco 
 
Stan na dzień 18.11.2016. 

l.p. Grupa środków trwałych 
Wartość księgowa brutto w PLN 
(wartość księgowa początkowa) 

 1 Grupa III - 
 2 Grupa IV  - 
 3 Grupa V - 
 4 Grupa VI  - 
 5 Grupa VII  - 
 6 Grupa VIII  - 
 7 Środki niskocenne i wyposażenie  160 000,00 
8 Zbiory biblioteczne 8 000,00 

RAZEM WARTO ŚĆ 168 000,00 
 
 
 
 
 
Zapasy (środki obrotowe) 

Maksymalna wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia odpowiadająca kosztom ich wytworzenia 
lub nabycia. 

Wartość w PLN Rodzaj środka obrotowego 

- - 
 
 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 2  

 
Wartość ubezpieczanego mienia własnego 
 
 
Jednostka organizacyjna: Zespół Szkół  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Wiatraczna 5    
 
 
Po wyłączeniu odrębnie wykazanego sprzętu elektronicznego oraz  pojazdów posiadających ubezpieczenie 
autocasco 
 
Stan na dzień 21.11.2016. 

l.p. Grupa środków trwałych 
Wartość księgowa brutto w PLN 

(wartość księgowa początkowa) 
 1 Grupa III - 
 2 Grupa IV  81 349,00 
 3 Grupa V - 
 4 Grupa VI  292 896,00 
 5 Grupa VII  - 
 6 Grupa VIII  751 545,00 
 7 Środki niskocenne i wyposażenie  106 200,00 
8 Zbiory biblioteczne 155 721,00 

RAZEM WARTO ŚĆ 1 387 711,00 
 
 
 
 
 
Zapasy (środki obrotowe) 

Maksymalna wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia odpowiadająca kosztom ich wytworzenia 
lub nabycia. 

Wartość w PLN Rodzaj środka obrotowego 

- - 
 
 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 2  

 
Wartość ubezpieczanego mienia własnego 
 
 
Jednostka organizacyjna: Gimnazjum nr 1  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Armii Krajowej 29 
 
 
Po wyłączeniu odrębnie wykazanego sprzętu elektronicznego oraz pojazdów posiadających ubezpieczenie 
autocasco. 
 
Stan na dzień 25.11.2016. 
 

l.p. Grupa środków trwałych 
Wartość księgowa brutto w PLN 
(wartość księgowa początkowa) 

 1 Grupa III - 
 2 Grupa IV  75 287,00 
 3 Grupa V - 
 4 Grupa VI  49 024,00 
 5 Grupa VII  - 
 6 Grupa VIII  274 752,00 
 7 Środki niskocenne i wyposażenie  58 876,00 
8 Zbiory biblioteczne 99 449,00 

RAZEM WARTO ŚĆ 557 388,00 
 
 
 
 
 
 
Zapasy (środki obrotowe) 

Maksymalna wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia odpowiadająca kosztom ich wytworzenia 
lub nabycia. 

Wartość w PLN Rodzaj środka obrotowego 

- - 

 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 2  

 
Wartość ubezpieczanego mienia własnego 
 
 
Jednostka organizacyjna: Gimnazjum nr 3  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Krakowska 1 
 
 
Po wyłączeniu odrębnie wykazanego sprzętu elektronicznego oraz  pojazdów posiadających ubezpieczenie 
autocasco. 
 
Stan na dzień 14.11.2016. 

l.p. Grupa środków trwałych 
Wartość księgowa brutto w PLN 
(wartość księgowa początkowa) 

 1 Grupa III  
 2 Grupa IV  12 962,65 
 3 Grupa V - 
 4 Grupa VI  - 
 5 Grupa VII  - 
 6 Grupa VIII  - 
 7 Środki niskocenne i wyposażenie  282 085,95 
8 Zbiory biblioteczne 49 772,07 

RAZEM WARTO ŚĆ 344 820,67 
 
 
 
 
 
Zapasy (środki obrotowe) 

Maksymalna wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia odpowiadająca kosztom ich wytworzenia 
lub nabycia. 

Wartość w PLN Rodzaj środka obrotowego 

- - 

 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 2  

 
Wartość ubezpieczanego mienia własnego 
 
 
Jednostka organizacyjna: Przedszkole Publiczne  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Ks. Elżbiety 4 
 
 
Po wyłączeniu odrębnie wykazanego sprzętu elektronicznego oraz  pojazdów posiadających ubezpieczenie 
autocasco. 
 
Stan na dzień 15.11.2016. 

l.p. Grupa środków trwałych 
Wartość księgowa brutto w PLN 
(wartość księgowa początkowa) 

 1 Grupa III - 
 2 Grupa IV  - 
 3 Grupa V - 
 4 Grupa VI  - 
 5 Grupa VII  - 
 6 Grupa VIII  - 
 7 Środki niskocenne i wyposażenie  200 048,91 
8 Zbiory biblioteczne 3 214,43 

RAZEM WARTO ŚĆ 203 263,34 
 
 
 
 
Zapasy (środki obrotowe) 

Maksymalna wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia odpowiadająca kosztom ich wytworzenia 
lub nabycia. 

Wartość w PLN Rodzaj środka obrotowego 

- - 

 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 2  

 
Wartość ubezpieczanego mienia własnego 
 
 
Jednostka organizacyjna: Muzeum Regionalne  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Szkolna 1 
 
 
Po wyłączeniu odrębnie wykazanego sprzętu elektronicznego oraz  pojazdów posiadających ubezpieczenie 
autocasco. 
 
Stan na dzień 25.11.2016. 

l.p. Grupa środków trwałych 
Wartość księgowa brutto w PLN 
(wartość księgowa początkowa) 

 1 Grupa III -  
 2 Grupa IV  65 931,21 
 3 Grupa V - 
 4 Grupa VI  86 031,29 
 5 Grupa VII  - 
 6 Grupa VIII  - 
 7 Środki niskocenne i wyposażenie  46 473,34 
8 Zbiory biblioteczne 221 751,64 

RAZEM WARTO ŚĆ 420 187,48 
 
UWAGA: Powyższe nie obejmuje zbiorów muzealnych, które ubezpieczane są w systemie pierwszego ryzyka 
zgodnie z zapisami SIWZ 
 
 
 
Zapasy (środki obrotowe) 

Maksymalna wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia odpowiadająca kosztom ich wytworzenia 
lub nabycia. 

Wartość w PLN Rodzaj środka obrotowego 

5.000,00 Towary (wydawnictwa) 

 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 2  

 
Wartość ubezpieczanego mienia własnego 
 
 
Jednostka organizacyjna: Straż Miejska w Szczecinku  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Karlińska 15 
 
 
Po wyłączeniu odrębnie wykazanego sprzętu elektronicznego oraz  pojazdów posiadających ubezpieczenie 
autocasco. 
 
Stan na dzień 28.11.2016. 

l.p. Grupa środków trwałych 
Wartość księgowa brutto w PLN 
(wartość księgowa początkowa) 

 1 Grupa III - 
 2 Grupa IV  24 670,85 
 3 Grupa V - 
 4 Grupa VI  12 078,00 
 5 Grupa VII  17 466,80 
 6 Grupa VIII  349 635,60 
 7 Środki niskocenne i wyposażenie  408 917,32 
8 Zbiory biblioteczne - 

RAZEM WARTO ŚĆ 812 768,57 
 

UWAGA:  Powyższa wartość obejmuje poniższe rowery elektryczne:  
1) Rower elektryczny  GEOBIKE NORDKAPP  o numerze ramy GB13D10425, certyfikat znakowania o nr 
identyfikacyjnym Z PQ00315 
2) Rower elektryczny  GEOBIKE NORDKAPP  o numerze ramy GB13D10511, certyfikat znakowania o nr 
identyfikacyjnym Z PQ00415 
3) Rower elektryczny  GEOBIKE NORDKAPP  o numerze ramy GB13D10513, certyfikat znakowania o nr 
identyfikacyjnym Z PQ00115 
4) Rower elektryczny  GEOBIKE NORDKAPP  o numerze ramy GB13D10501, certyfikat znakowania o nr 
identyfikacyjnym Z PQ00215 
Wartość każdego roweru wynosi 4.366,70 PLN 
Rowery elektryczne, oznakowane fabrycznie (w każdym rowerze rama ma numer) oraz oznakowane w Komendzie 
Powiatowej Policji w Szczecinku. 
Rowery są przechowywane w garażu w Straży Miejskiej w Szczecinku przy ulicy Karlińskiej 15 w czasie gdy nie są 
użytkowane. Podczas użytkowania rowery nie posiadają zabezpieczenia przed kradzieżą.  

 
 
 
Zapasy (środki obrotowe) 

Maksymalna wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia odpowiadająca kosztom ich wytworzenia 
lub nabycia. 

Wartość w PLN Rodzaj środka obrotowego 

- - 

 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 2  

 
Wartość ubezpieczanego mienia własnego 
 
 
Jednostka organizacyjna: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku 
  
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Wyszyńskiego 65 
 
 
Po wyłączeniu odrębnie wykazanego sprzętu elektronicznego oraz  pojazdów posiadających ubezpieczenie 
autocasco. 
 
Stan na dzień 25.11.2016 

l.p. Grupa środków trwałych 
Wartość księgowa brutto w PLN 
(wartość księgowa początkowa) 

 1 Grupa III - 
 2 Grupa IV  93 300,36 
 3 Grupa V 2671,5 
 4 Grupa VI  260 163,85 
 5 Grupa VII  - 
 6 Grupa VIII  168 171,48 
 7 Środki niskocenne i wyposażenie  51 495,6 
8 Zbiory biblioteczne 775 928,41 

RAZEM WARTO ŚĆ 1 351 731,20 
 
 
 
 
 
Zapasy (środki obrotowe) 

Maksymalna wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia odpowiadająca kosztom ich wytworzenia 
lub nabycia. 

Wartość w PLN Rodzaj środka obrotowego 

50 000,00 

MATERIAŁY, TOWARY, itp. ( gadżety 
reklamowe np. pendrivy, breloczki, pióra wieczne, 

kubki termiczne, banery flagowe, koszulki z 
nadrukiem, książki, albumy, mapy, medale 

okolicznościowe, pocztówki itp.) 
 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 2  

 
Wartość ubezpieczanego mienia własnego 
 
 
Jednostka organizacyjna: : Miejski O środek Pomocy Społecznej 
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Wiejska 4 
 
 
Po wyłączeniu odrębnie wykazanego sprzętu elektronicznego oraz  pojazdów posiadających ubezpieczenie 
autocasco. 
 
Stan na dzień 16.11.2016. 

l.p. Grupa środków trwałych 
Wartość księgowa brutto w PLN 
(wartość księgowa początkowa) 

 1 Grupa III - 
 2 Grupa IV  370 252,27 
 3 Grupa V 30 699,99 
 4 Grupa VI  23 056,58 
 5 Grupa VII  - 
 6 Grupa VIII  285 107,76 
 7 Środki niskocenne i wyposażenie  704 984,38 
8 Zbiory biblioteczne - 

RAZEM WARTO ŚĆ 1 414 100,98 
 
UWAGA:  powyższe wartości obejmują również wartości mienia oddanego w użytkowane na rzecz: 
� Stowarzyszenia „ATUT” 78-400 Szczecinek, ul. Połczyńska 2a - na usługi opiekuńcze, specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym również 
w miejscu zamieszkania klienta i prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

� Fundacji PRZYSTAŃ 78-400 Szczecinek, ul. Połczyńska 2a  - do prowadzenia Domu Dziennego Pobytu 
„Złota Jesień”.  

� Fundacji PRZYSTAŃ 78-400 Szczecinek:  ul. Wodociągowa 6a i ul.  Połczyńska 2a - do prowadzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka”. 

� Innych organizacjom współpracującym z MOPS. 
Mienie to podlega ubezpieczeniu we wszystkich miejscach prowadzenia działalności przez MPOS, 
Stowarzyszenie ATUT, Fundację PRZYSTŃ oraz inne organizacje, którym MOPS użyczył mienie. 
 
 
 
 
Zapasy (środki obrotowe) 

Maksymalna wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia odpowiadająca kosztom ich wytworzenia 
lub nabycia. 

Wartość w PLN Rodzaj środka obrotowego 

- - 

 
 



 
 
 
 
        Załącznik nr 3 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego przenośnego. 
 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: MIASTO SZCZECINEK – Urz ąd Miasta Szczecinek 
 
Adres: 78-400 Szczecinek, Plac Wolności 13 
 
Stan na dzień  23.11.2016. 
 
Data wypełnienia załącznika: 23.11.2016 
 
 

l.p Nazwa Nr fabryczny lub 
inwentarzowy Rok produkcji Wartość księgowa 

brutto w PLN  

 1 
NOTEBOOK DELL 
LATITUDE 

12/09/2014/1 2014 3 419,40  

 2 
NOTEBOOK DELL 
LATITUDE 

12/09/2014/2  2014 3 419,40  

 3 IPAD AIR WI-FI 4G 2/02/2014  2014 2 699,00  

4  
CZYTNIK KODÓW 
KRESKOWYCH 
SKANER 

2/03/2014 2014  632,22  

 5 
APARAT NIKON D3200 
BODY 

  
42/2015 

 
2015  2 089,00  

 6 
  
NOTEBOOK DELL 2015 
 

05/10/15 2015  6 457,50  

 7 
  
NOTEBOOK DELL 2015 
 

06/10/15  2015 6 457,50  

 RAZEM WARTO ŚĆ 25 174,02 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
        Załącznik nr 3 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego przenośnego. 
 
 
 
 
Jednostka organizacyjna:  Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku 
 
Adres: 78-400 Szczecinek,  ul. 1 –go Maja 2 
 
Stan na dzień  21.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny lub 
inwentarzowy Rok produkcji Wartość księgowa brutto 

w PLN 

1  
Telefon komórkowy iphon 
4S GB black 

411/2016 2016 716,00 

2  Ipad Lenovo 391/2015 2015 3 319,00 

     

     

          

 RAZEM WARTO ŚĆ 4 035,00 

 
 
 
 
 



 
 
        Załącznik nr 3 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego przenośnego. 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 1  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, Plac Wazów1    
 
Stan na dzień  25.11.2016. 
 

l.p Nazwa Nr fabryczny lub 
inwentarzowy Rok produkcji  Wartość księgowa 

brutto w PLN  

 1 
 OODTWARZACZ 
LG 135 

 POZ.127 STR.103 2014  198,00  

 2 
RADIOODTWARZACZ  
PHILIPS – 2 SZT 

 POZ.128 STR. 103 2014  419,98  

 3 
 PROJEKTOR BENQ  
  - 2 SZT 

POZ.129 STR.103   2014 2 599,98  

 4  PROJEKTOR BENQ POZ.130 STR 103   2014 1 500,00  
 5  EKRAN ŚCIENNY POZ.131 STR.103  2014  390,00  

 6 
 PROJEKTOR BENQ 
 – 2SZT. 

POZ.133 STR. 103   2014 3 800,00  

 7  BOOMBOX KRUGER POZ.135 STR. 103  2014  330,00  
 8  BOOMBOX LAUSON POZ.136 STR. 103  2014  280,00  

 9 
 EKRAN ŚCIENNY   
- 2 SZT. 

POZ. 137 STR. 103   2014 600,00  

10  RADIOODTWARZACZ POZ.153 STR. 105 2015 269,99 
 11 PROJEKTOR NEC POZ.155 STR. 105 2015 1 720,77 
 12 WIZUALIZER POZ.156 STR. 105 2015 3 444,00 

 13 
RADIOOTWARZACZ 
PHILIPS 

POZ.157 STR. 105 2015 339,99 

 14 
PROJEKTOR NEC 
 – 5 SZT. 

POZ.159,161,163,165,16
7STR. 105 

2015 8 364,00 

 15 PROJEKTOR CASIO POZ.169 STR. 105 2015 2 880,00 
 16 EKRAN PROJEKCYJNY POZ.176 STR. 107 2015 319,80 

 17 
EKRAN ŚCIENNY 
 – 3 SZT. 

POZ.177,179 STR. 107 2015 996,30 

 18 DYSK TWARDY POZ.150 STR. 119 2014 350,00 

19 
TABLET MANTA 
 – 20 SZT. 

POZ.151 STR. 119 2014 3 980,00 

20 NOTEBOOK TOSHIBA POZ.157 STR. 119 2014 2 100,00 
21 NOTEBOOK TOSHIBA POZ.159 STR. 119 2014 2 500,00 

22 
NOTEBOOK TOSHIBA 
 – 2 SZT. 

POZ.160 STR. 119 2014 4 000,00 

23 LAPTOP LENOWO POZ.169 STR. 119 2015 1 899,00 

24 
LAPTOP LENOWO  
 - 7 SZT. 

POZ.173,174,175,176,17
7,178 STR. 1 

2015 14 464,80 

25 APARAT CYFROWY SONY POZ.31 STR. 3 2015 649,99 
26 APARAT CYFROWY NIKON POZ.40 STR.3 2017 399,00 

 RAZEM WARTO ŚĆ 58 795,60 
 



 
 
 
 
        Załącznik nr 3 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego przenośnego. 
 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 4  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Jasna 2    
 
Stan na dzień  25.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny lub 
inwentarzowy Rok produkcji Wartość księgowe 

brutto w PLN  

1 Laptop Dell 
Ks.inw. ogólna str.17  

poz. 35 
2015  2 299,99  

 2 Aparat cyfrowy 
Ks. inw. ogólna str. 82 

poz. 85 
2015 1 249,00  

 3 
BEM Mikser 162 
XENYXUSB 

Ks.inw. ogólna str. 51 poz. 
15 

2015 965,52  

 4 Mikroskop stereoskopowy 
Ks. inw. Sali nr 17 str. 25 

poz. 362 
2015 1 924,00  

 5 
Tablica interaktywna z 
projektorem 

 Ks. inw. Sali nr 6 str.5 
poz. 47 

2015  5 500,00  

6  
Tablica interaktywna z 
projektorem 

Ks. inw. Sali nr 14 poz. 34 2015 5 500,00  

7   Konsola xbox Ks. inw. poz. 157/2016 2016 1 851,55  

8  Drukarka  BROTHER Ks.inw. nr 160/2016 2016     503,49  

 RAZEM WARTO ŚĆ 19 793,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
        Załącznik nr 3 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego przenośnego. 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 6  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Kopernika 18    
 
Stan na dzień  28.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny lub 
inwentarzowy Rok produkcji Wartość księgowa 

brutto w PLN  

1.  
 Projektor multimedialny 
ACER – 2 szt. 

5/5/95  2014   2 657,00 

 2. 
 Notebook Lenovo 
B50-45 – 2 szt. 

 5/5/101  2014  2 280,00 

 3. Ideapad Lenovo G50-30 5/5/102  2014   1 495,00 

4. Projektor Acer  - 3 szt. 
5/5/91 
5/5/92 
5/5/93 

2014 3 450,00 

5. Projektor Acer 5/5/95 2014 1 328,00 

6. Rejestrator 5/5/94 2014 1 500,00 

7. Notebook Ideapad 9/35/108 2014 1 140,00 

8. Laptop Lenovo 1/19/73 2014 1199,00 

9. Drukarka Oki B411 1/19/72 2014 558,00 

10. 
 Radioodtwarzacz Philips 
3 szt. 

4/4/71  2015   1 020,00 

11.  Wizualizer 1/19/75  2015   531,00 

12.  Notebook Lenovo 5/5/104  2015   1 140,00 

13.  Laptop Lenovo 5/5/112   2015  3 170,00 

14.  Mikrofony 2/28/104 2015   400,00 

15.  Projektor 1/19/75  2015   1 023,00 

16. Niszczarka MS 450CS Fell 1/19/77 2016 1 508,00 

17. Kamera C 134-2812 1/19/78 2016 365,00 

18. 
Telefon Samsung Galaxy 
G 935-F 

3/78/12 2016 2 619,00 

19. 
Ideapad 100-15 IBY 4GB  
3 szt. 

1/19/79 2016 5 547,00 

20. 
Projektor Sony VPL – 
DX122 – 3 szt. 

1/19/80 2016 5 100,00 

21. Lenovo Yoga 500-14 14” 1/19/81 2016 2 800,00 

 RAZEM WARTO ŚĆ 40 830,00 
 



 
 
 
 
        Załącznik nr 3 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego przenośnego. 
 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 7  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Krakowska 1    
 
Stan na dzień  18.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny / 
inwentarzowy Rok produkcji Wartość księgowa 

brutto w PLN  

 1 
Aparat cyfrowy NIKON 
D3300  

K1str27poz85 
2014 

2014  2769,00  

 2 
Notebook Asus R5 13 
CLXX304H  

ks1str27poz86  2014  1499,00  

 3 Notebok Lenovo G-50-30  ks1str27poz97  2014  2x1399=2798,00  

 4 
Projector multimedialny NEC 
VE 281 x G000  

 Ks1str27poz100 2014  2x1599=3198,00  

 5 
Projector multimedialny NEC 
VE 281XG  

Ks1str27poz103  2014  1599,00  

 6 Projector EPSON EB-575W  
Ks 1 str 151 poz 

113  
2014  3498,00  

7 Notebook lenovo  Ks1str147poz45  2015  3299,00  

8 Notebook Lenowo G-50-80  Ks1str25poz40  2015  1699,00  

 RAZEM WARTO ŚĆ 20 359,00 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
        Załącznik nr 3 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego przenośnego. 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Zespół Szkół  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Wiatraczna 5    
 
Stan na dzień  21.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny lub 
inwentarzowy Rok produkcji Wartość księgowa 

brutto w PLN  

1  Laptop ASUS 16/4/125 2014 2 500,00 

2  Projektor z uchwytem (2 szt.) 
1/4/55 

16/11/46 
2014 3 200,00 

 3 Projektor z uchwytem (2 szt.) 
18/2/43 

18/11/34 
2014 3 300,00 

4  Ekran projekcyjny (2 szt.) 
18/2/44 

18/11/35 
2015 600,00 

5  Ekran projekcyjny (2 szt.) 
1/4/56 

7/10/313 
2014 500,00 

 6 Projektor z uchwytem (2 szt.) 
7/10/315 
7/10/316 

2014 1 477,23 

 7 Projektor z oprogramowaniem 4/6/32 2014 1 500,00 

 8 Ekran projekcyjny (2 szt.) 
4/6/33 

14/6/185 
2014 500,00 

 9 Projektor z oprogramowaniem 1/13/23 2014 1 500,00 

10 Ekran 1/13/26 2014 300,00 

11 Projektor z oprogramowaniem 13/3/88 2014 1 500,00 

12 Ekran 13/3/89 2014 250,00 

13 Projektor z uchwytem 8/3/84 2015 1 600,00 

14 Ekran 8/3/85 2015 300,00 

15 Projektor multimedialny (3 szt.) 
18/5/30 
1/4/62 
1/7/28 

2015 4 228,74 

16 Laptop ASUS 18/11/58 2015 2 200,00 

17 Projektor z uchwytem (2 szt.) 16/22/15 2015 3 300,00 

18 Ekran (3 szt.) 
16/22/16 
19/2/64 
23/1/21 

2015 900,00 

19 Projektor z uchwytem (2 szt.) 
24/1/27 
24/1/28 

2016 3 300,00 

20 Ekran 24/11/29 2016 300,00 

21 Projektor z uchwytem (3 szt.) 
1/13/27 
15/3/90 
15/3/91 

2016 4 350,00 

22 Ekran projekcyjny 1/13/28 2016 250,00 

23 Laptop ASUS 20/4/122 2016 2 490,00 

 RAZEM WARTO ŚĆ 40 345,97 
 



 
 
 
 
        Załącznik nr 3 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego przenośnego. 
 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Gimnazjum nr 1  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Armii Krajowej 29 
 
Stan na dzień  25.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny lub 
inwentarzowy Rok produkcji Wartość księgowa 

brutto w PLN  

 1  Notebock  Lenowo Ks. 9 poz.14  2014   1 845,00  

 2  Projektor Ks. 9 poz. 15  2014  2 045,00  

 3  Laptop  Ks. 17 poz. 23  2014 2 865,90  

 4  Projektor Ks. 4 poz. 7   2015  1 920,00 

 5  Ibiza hybryd. Ks. 14 poz. 23  2015   930,00  

 6  Mikroporty Samsung 
Ks. 14 poz. 22  

(6 szt x 1000,00)  
2015  6 000,00  

 7  Notebock Ks. 3 poz 25   2015 1 998,99  

 8  Notebock Ks. 18 poz. 38   2016 3 100,00  

 9  Projektor Ks. 41 poz. 9 2016 2016  1 698,99  

10 Laptop Ks. 14 poz. 17 2016 2 199,00 

11 Laptop 
Ks. 47  poz.6   

(2szt x 1245,95) 
2016 2 491,90 

12 Projektor Ks. 38 poz. 16 2016 1 838,99 

13 Projektor Ks. 2 poz. 9 2016 1 838,99 

14 Projektor Ks. 1 poz. 9 2016 1 838,99 

15 Projektor Ks. 42 poz.15 2016 1 838,99 

16 Projektor Ks. 8 poz. 13 2016 1 719,00 

17 Projektor Ks. 16 poz. 14 2016 1 719,00 

 RAZEM WARTO ŚĆ 37 888,74 

 



 
 
 
 
        Załącznik nr 3 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego przenośnego. 
 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Gimnazjum nr 3  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Krakowska 1 
 
Stan na dzień  14.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny lub 
inwentarzowy Rok produkcji Wartość księgowa 

brutto w PLN  

1   Laptop Dell Latitude 3450 Str.1, poz.4  2015  4 019,00  

2   Laptop Lenovo E550 Str.114, poz.32   2014 3 082,38  

3   Drukarka brother MFC Str.114, poz.31   2014  859,77  

4   Iphone 5S 16GB Str.11, poz. 41  2014  2 091,59  

5   Router TP LINK Str. 17, poz. 59  2015  169,90  

6  
 Dysk zewnętrzny ADATA 
HD650 

Str.17, poz. 65  2016  266,81  

RAZEM WARTO ŚĆ 10 489,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
        Załącznik nr 3 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego przenośnego. 
 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Przedszkole Publiczne  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Ks. Elżbiety 4 
 
Stan na dzień  15.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny / 
inwentarzowy Rok produkcji Wartość księgowa brutto 

w PLN 

1  
Radioodtwarzacz PHILIPS 
2 szt. 

AZ780 2015  638,00 

2  
Instrument klawiszowy 
YAMAHA 

P-115 B 2014 2 450,00 

3  Notebook Lenovo 100 – 15IBD 2015 2 070,00 

 4 Radioodtwarzacz PHILIPS AZ780 2016 399,00 

5  
Telefon komórkowy 
służbowy 

HUAWEI 
L21P8LITE 

2016 553,50 

 RAZEM WARTO ŚĆ 6 110,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
        Załącznik nr 3 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego przenośnego. 
 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Muzeum Regionalne  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Szkolna 1 
 
Stan na dzień  25.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny lub 
inwentarzowy Rok produkcji Wartość księgowa 

brutto w PLN  

1.  
Lenovo A10 M732 
10BB2004RPD 

32/MRS  2014 4 022,10 

2.  
 Lenovo A10 M732 
10BB2004RPD 

33/MRS 2014 4 022,10 

         

          

          

 RAZEM WARTO ŚĆ 8 044,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
        Załącznik nr 3 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego przenośnego. 
 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Straż Miejska w Szczecinku  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Karlińska 15 
 
Stan na dzień  28.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny lub 
inwentarzowy Rok produkcji Wartość księgowa 

brutto w PLN  

1   Radiotelefon DP4401VHF PM/662/14 2014 2 596,53 

 2  Dyktafon Olympus PM/653/14 2014 321,01 

 3  Radiotelefon DP4401E VHF PM/676/16 2016 2 170,67 

 4  Mikrofon RMN 5052 
PM/678/16 
PM/679/16 

2016 402,56 

 5 Alkotest 6820 PM/603/14 2014  2 952,00 

 6 Latarka LED P7-2  PM/604/14 2014 261,25 

 7 Latarka LED P7-2 
PM/661/15 
PM/663/15 
PM/664/15 

2015 837,00 

8 Laptop LENOVO 
PM/644/14 
PM/645/14 

2014 6 888,00 

9  Kamera interwencyjna MR 91 
PM/673/16 
PM/674/16 

2016 3 756,00  

 RAZEM WARTO ŚĆ 20 185,02 
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        Załącznik nr 3 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego przenośnego. 
 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku 
  
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Wyszyńskiego 65 
 
Stan na dzień  25.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny / 
inwentarzowy Rok produkcji Wartość księgowa brutto 

w PLN 

1 
Apple MacBook Pro 13 
MD101 

STN/2015/01/0001 2014 4 097,50 

2 
 Apple MacBook Pro 13 
MD101 

STN/2015/01/0002 2014 4 097,50 

3 
 Kierownica Logitech 
Driving 

Z/2015/12/0001 2015 1 499,00 

4  Laptop ASUS A/3/2015/05/0001 2015 3 449,00 

5  Mikrofon SM-7B SHURE C1/2/2015/03/0001 2014 1 547,00 

6  Tablet HUAWEI 357579040143176 2015 719,99 

7  Tablet HUAWEI 357579040143184 2015 719,99 

8 
 Tablet Samsung TAB 
T560 

A/SB/2015/12/0001 2015 729,00 

9 
 Nagłośnienie mobilne 
Ibiza 

STN/2016/01/0004 2016 1 249,00 

10 
Nagłośnienie mobilne BST 
BST PWA-220 5061 

STN/2016/03/0002 2016 2 920,95 

11 
Telefon komórkowy 
HUAWEI P8 LTE 
Titanium Grey 

STN/2016/04/0001 2016 1 300,00 

12 
Telefon LGG4 dualSIM 
H818 

STN/2016/06/0002 2016 1 706,50 

13 Laptop HP 250 G4 STN/2016/09/0001 2016 1 052,44 

14 Tablet Lenowo S8-50L STN/2016/09/0003 2016 998,98 

15 
ODBIORNIK 
MIKROFONOWY, 
MIKROFON 

Z/2014/03/0003 2014 933,33 

16 KONSOLA SONY MBP2/2014/11/0001 2014 1 699,00 

17 KONSOLA SONY 4SZT. A/17/2014/03/0006 2014 9 540,84 

18 
TELEWIZOR PHILIPS 
4SZT. 

A/17/2014/03/0007 2014 4 060,00 

19 
ZESTAW 
NAGŁOŚNIENIOWY 

GLP-210F LDM2858, 
ADS PMR 10 1650, 
6936, NL-2FX 7038 

2014 3 601,44 



2 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny / 
inwentarzowy Rok produkcji Wartość księgowa brutto 

w PLN 

20 LAPTOP FA 08/05/2014 2014 5 000,00 

21 TELEWIZOR FA 00002/12/2014 2014 813,01 

22 
PROJEKTOR INFOCUS 
2SZT. 

FA 00002/12/2014 2014 5 934,96 

23 TELEWIZOR LCD FA 00001/11/2014 2014 3 252,08 

24 TABLET 8SZT. FA 00001/11/2014 2014 3 252,00 

25 
LUSTRZANKA CYFR. 
D3200 

FA FAV/562042 2014 1 828,00 

26 
LUSTRZANKA EOS. 
12D+18-55DC3 

FA FAV/562042 2014 1 799,00 

27 LAPTOP 4SZT. FA 00001/06/2014 2014 6 504,08 

28 LAPTOP FA 00001/06/2014 2014 1 951,15 

29 
ZESTAW 
NAGŁOŚNIENIOWY 

FA 00001/05/2014 2014 14 799,00 

30 Telefon Huawei P8 Lite 862271036551376 2016 569,00 

31 Laptop Lenovo 100s 999995600007318 2016 1 365,85 

 RAZEM WARTO ŚĆ 92 989,59 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
        Załącznik nr 3 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego przenośnego. 
 
Jednostka organizacyjna: : Miejski O środek Pomocy Społecznej 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Wiejska 4 
 
Stan na dzień  21.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny lub 
inwentarzowy Rok produkcji Wartość księgowa 

brutto w PLN  

1 Notebook LENOVO szt.1 140/491 2014 3 530,10 

2  
 Notebook Lenovo MIIX-2 59415858 Intel Z3740 2GB 64 
GB 10.1+Key W8.1- szt. 1 

2574 2015 1 099,00 

3  
Kamera IP HIKVISION DS.-2CD2412-I z zasilaczem PoE 
Repotec RP-PE48004 -1 kpl. 

2568 2015  637,14  

 RAZEM WARTO ŚĆ 5 266,24 

 
Sprzęt, którego właścicielem jest MOPS, oddany w użytkowanie dla Fundacji PRZYSTAŃ do prowadzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka” i podlegający ubezpieczeniu. 
Stan na dzień  17.11.2016. 
 

l.p. Nazwa 
Nr fabryczny/ 
inwentarzowy Rok produkcji 

Wartość księgowa 
brutto w PLN  

1 Aparat cyfrowy PANASONIC ŚDS-II-70-37 2014 1 599,00 

2 Aparat NICON ŚDS-II-70-52 2015 599,00 

3 Aparat NICON ŚDS-II-70-5 2015 599,00 

4 Aparat NICON ŚDS-II-70-52 2015 599,00 

5  Komputer SDS-II-70-53 2015  3 198,00  

6 Odkurzacz ELEKTROLUX ŚDS-II-16-8 2016 499,00 

 RAZEM WARTO ŚĆ 7 093,00 

 
Sprzęt, którego właścicielem jest MOPS, oddany w użytkowanie dla Fundacji PRZYSTAŃ do prowadzenia do 
prowadzenia Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” i podlegający ubezpieczeniu. 
Stan na dzień  16.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny/ 
inwentarzowy Rok produkcji Wartość księgowa 

brutto w PLN  

1 Kino domowe SONY DDP-I-70-30 2014 849,00 

2 Zestaw muzyczny DDP-I-70-31 2014 329,00 

3 Aparat NICON DDP-I-70-45 2015 599,00 

4 Aparat NICON DDP-I-70-45 2015 599,00 

 RAZEM WARTO ŚĆ 2 376,00 

 
 
 
OGÓŁEM WARTO ŚC SPRZĘTU: 14 735,24 PLN 
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        Załącznik nr 4 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego stacjonarnego. 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: MIASTO SZCZECINEK – Urz ąd Miasta Szczecinek 
 
Adres: 78-400 Szczecinek, Plac Wolności 13 
 
Stan na dzień  23.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny lub 
inwentarzowy 

Rok 
produkcji 

Wartość 
księgowa  

brutto w PLN  

 1  NISZCZARKA DOKUMENTÓW FELLOWES 125Ci 4x38 mm 1/12/14  2014 2092,23  

2   ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2014 10/09/2014/1 2014 3148,80  

 3  ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2014 10/09/2014/2 2014  3148,80 

 4  ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2014 10/09/2014/3 2014  3148,80  

5   ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2014 10/09/2014/4 2014  3148,80  

 6  ZASILACZ AWARYJNY UPS APC BACK-UPS CS 650VA 11/09/2014/1 2014 528,90  

7 ZASILACZ AWARYJNY UPS APC BACK-UPS CS 650VA 11/09/2014/2 2014 528,90 

8 ZASILACZ AWARYJNY UPS APC BACK-UPS CS 650VA 11/09/2014/3 2014 528,90 

9 ZASILACZ AWARYJNY UPS APC BACK-UPS CS 650VA 11/09/2014/4 2014 528,90 

10 ZASILACZ AWARYJNY UPS APC BACK-UPS CS 650VA 11/09/2014/5 2014 528,90 

11 ZASILACZ AWARYJNY UPS APC BACK-UPS CS 650VA 11/09/2014/6 2014 528,90 

12 ZASILACZ AWARYJNY UPS APC BACK-UPS CS 650VA 11/09/2014/7 2014 528,90 

13 NISZCZARKA DOKUMENTÓW HSM SECURIO C18 24/12/2014/1 2014 1265,67 

14   NISZCZARKA DOKUMENTÓW HSM SECURIO C18 24/12/2014/2 2014  1265,67  

15  SKANER BROTHER ADS-2100  3/11/2014 2014 1453,86  

16   ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2015 36/2015/1  2015 3296,40  

17 ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2015 36/2015/2 2015 3296,40 

18 ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2015 36/2015/3 2015 3296,40 

19 ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2015 36/2015/4 2015 3296,40 

20 ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2015 36/2015/5 2015 3296,40 

21 NISZCZARKA DOKUMENTÓW HSW SECURIO B32 43/2015 2015 2311,17 

22 NISZCZARKA HSM SECURIO B26 54/2015 2015 2030,00 

23 ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2014 9/09/2014/1 2014 3050,40 

24 ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2014 9/09/2014/2 2014 3050,40 

25 ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2014 9/09/2014/3 2014 3050,40 
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l.p. Nazwa Nr fabryczny lub 
inwentarzowy 

Rok 
produkcji 

Wartość 
księgowa  

brutto w PLN  

26 ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2014 9/09/2014/4 2014 3050,40 

27 ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2014 9/09/2014/5 2014 3050,40 

28 ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2014 9/09/2014/6 2014 3050,40 

29 ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2014 9/09/2014/7 2014 3050,40 

30 ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2014 9/09/2014/8 2014 3050,40 

31 ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2014 9/09/2014/9 2014 3050,40 

32 ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2014 9/09/2014/10 2014 3050,40 

33 ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2014 9/09/2014/11 2014 3050,40 

34 NISZCZARKA HSM C18 9/2016 2016 1077,48 

35 SERWER LENOVO 2015 01/12/15 2015 40519,89 

36 ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2015 07/10/15 2015 4305,00 

37 KOMPUTER AIO 2015 08/10/15 2015 4120,50 

38 UTM 2015 14/11/15 2015 17154,81 

39 PLOTER A0+ 16/11/15 2015 12054,00 

40 SKANER A0 17/11/15 2015 18967,69 

41 ZESTAW KOMPUTEROWY DELL 2014 7/09/2014 2014 4102,05 

42 CENTRALA TELEFONICZNA SLICAN 08/12/15 2015 20465,97 

43 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MP3053 1/05/2014 2014 18367,38 

44 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MP301 2/05/2014 2014 4305,00 

45 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MP 3352 10/07/15 2015 13058,08 

46 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MP C3003 5/07/15 2015 23545,68 

47 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MP C3003 6/07/15 2015 23545,68 

48 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MP 3352 7/07/15 2015 14058,08 

49 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MP 4054 8/07/15 2015 24259,08 

50 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MP 3352 9/07/15 2015 13058,09 

51 NISZCZARKA HSM P44 02/07/16 2016 9876,90 

52 NISZCZARKA HSM P40 15/11/15 2015 6886,77 

53 NISZCZARKA HSM P36 15/12/2014 2014 5953,20 

54 NISZCZARKA HSM P36 16/12/2014 2014 5953,20 

 RAZEM WARTO ŚĆ 362 387,03 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
        Załącznik nr 4 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego stacjonarnego. 
 
 
 
 
Jednostka organizacyjna:  Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku 
 
Adres: 78-400 Szczecinek,  ul. 1 –go Maja 2 
 
Stan na dzień  21.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny/ 
inwentarzowy Rok produkcji  Wartość księgowa brutto 

w PLN 

1  
Exspres do kawy Seaco 
Lirica 

413/2016 2016 2 175,00 

2  Drukarka HP LJ PRO 403/2014 2014 898,00 

3  Zestaw Komputerowy 406/1/2015 2015 2 750,00 

4   Zestaw Komputerowy 406/2/2015  2015 2 750,00 

 RAZEM WARTO ŚĆ 8 573,00 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
        Załącznik nr 4 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego stacjonarnego. 
 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 1  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, Plac Wazów 1    
 
Stan na dzień  25.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny/ 
inwentarzowy 

Rok 
produkcji 

Wartość księgowa 
brutto w PLN  

 1  TELEWIZOR SAMSUNG POZ.126 STR. 103   2014 2 351,00  

 2  DRUKARKA SAMSUNG POZ.150 STR.105  2015  1 690,00  

3 
KAMERA 
WANDOODPORNA – 10SZT 

POZ.184 STR. 107 2016 1 990,00 

4 
ACCESS PINT UNIFI LONG 
– 3 SZT. 

POZ.152 STR. 119 2014 1 845,00 

5 MONITOR PHILIPS 18,5LED POZ.158 STR. 119 2014 399,99 

6 
MONITOR SAMSUNG 
 – 2 SZT. 

POZ.162 STR. 119 2015 758,00 

7 
 KOPIARKA CANON 
IR1133F 

POZ. 152 STR. 105  2015  1 968,00  

 8 
 DRUKARKA CANON 
PIXMA 7250 

POZ.158 STR. 105  2015  300,00  

 9 
 REJESTRATOR RC3 + 
DYSK 

POZ.183 STR. 107  2016  2 427,00  

 RAZEM WARTO ŚĆ 13 728,99 
 
 



 

 

 
 
 
 
        Załącznik nr 4 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego stacjonarnego. 
 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 4  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Jasna 2    
 
Stan na dzień  25.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny/ 
inwentarzowy Rok produkcji  Wartość księgowa brutto 

w PLN 

1.  Serwer x 3250MM 
Ks. inw. ogólna  str. 

79 poz. 69 / 
prac.komp./ 

2014 3.899,00 

2  Monitor Philips LED 19,5 
Ks. inw. ogólna str. 

79 poz. 70  
2014  14 szt x 299 zł = 4.186,00 

 3 
Terminal uczniowski  z 
klawiaturą 

Ks inw. og. Str. 79 
poz. 68 2014  

2014  14 szt. x 430 zł = 6.020,00 

     

 RAZEM WARTO ŚĆ 14 105,00 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
        Załącznik nr 4 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego stacjonarnego. 
 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 6  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Kopernika 18    
 
Stan na dzień  28.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny/ 
inwentarzowy Rok produkcji  Wartość księgowa brutto 

w PLN 

1.  
 Drukarka wielofunkcyjna 
Brother DCP J100-J105 
 

5/19/72   2014  480,00 

 2.  Kamera CF72A281214  5/5/100 2014   279,00 

 3.  Telewizor 42”LB66-10LG 4/4/70  2015   1 249,00 

 4.  Server Thinkserver TS140  5/5/108 2015   3 798,00 

5.   Monitor Philips -  15 szt.  5/5/109  2015  6 435,00 

 6. 
 Terminal uczniowski – 15 
stanowisk 

 5/5/110 2015   6 735,00 

7.  
 Zasilacz USB Ever 
Sineline 

 5/5/111 2015   1 069,00 

 8. 
 Magiczny dywan z 
pakietem FUN 

8/8/119   2016  8 298,00 

 RAZEM WARTO ŚĆ 28 343,00 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
        Załącznik nr 4 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego stacjonarnego. 
 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 7  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Krakowska 1    
 
Stan na dzień  18.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny/ 
inwentarzowy Rok produkcji  Wartość księgowa brutto 

w PLN 

1 
Komputer HP Compag 
8000 Elite  

Ks1 str147poz46 2015r  18 x 600 = 10 800,00  

2 
Komputer NIT ZKO-W 
998  

Ks1str25poz14  2015  1 779,99  

     

     

          

 RAZEM WARTO ŚĆ 12 579,99 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
        Załącznik nr 4 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego stacjonarnego. 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Zespół Szkół  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Wiatraczna 5    
 
Stan na dzień  21.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny/ 
inwentarzowy Rok produkcji  Wartość księgowa brutto 

w PLN 

 1. 
Zestaw komputerowy 
stacjonarny 

1/6/48 2014 150,00 

2.  Telewizor ORION 16/4/114 2014 799,00 

 3. 
Drukarka Brother DCP J-
100 

16/9/9 2014 450,00 

4.  Kolumna głośnika 5/2/41 2014 1 050,00 

5.  Zestaw komputerowy 18/2/38 2014 5 550,00 

 6. Drukarka Brother  18/10/32 2014 460,00 

 7. Drukarka 18/5/31 2015 920,00 

 8. Radioodtwarzacz (10 szt.) 16/8/1 2015 1 790,00 

 9. Mikrofon 5/2/65 2015 450,00 

10. 
Wzmacniacz 
wielofunkcyjny 18W 

16/22/17 2015 1 911,00 

11. Kolumna naścienna 16/22/18 2015 1 008,00 

12. Mikrofon bezprzewodowy 16/22/20 2015 427,50 

13. Drukarka Brother (2 szt.) 
18/22/46 
18/22/47 

2016 1 070,00 

14. Rejestrator 5/2/67 2016 1 390,00 

15. Dysk twardy 5/3/68 2016 2 010,00 

16. Telewizor Samsung 16/4/133 2016 899,00 

 RAZEM WARTO ŚĆ 20 334,50 

 



 
 

 
 
 
        Załącznik nr 4 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego stacjonarnego. 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Gimnazjum nr 1  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Armii Krajowej 29 
 
Stan na dzień  29.12.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny/ 
inwentarzowy 

Rok 
produkcji 

Wartość księgowa 
brutto w PLN  

 1  Drukarka laser.  Ks. 28 poz.  6   2014 399,00  
 2  Tablica interaktywna Ks. 40 poz. 8  2014  4 305,00  
 3  Komputer ucz.  Ks.17 poz. 19  2014  6 020,00  
 4  Monitor Philips Ks. 17 poz. 20   2014 5 166,00  
 5  Komputer DELL serwer Ks. 17 poz. 21   2014 3 899,00  
 6  Zasilacz UPS EVER Ks.17 poz. 22   2014 1 204,17  
 7  Drukarka Samsung Ks. 17 poz 24  2014  683,88  
8 Drukarka Brother Ks. 12 poz. 31 2015 399,00 
9 Drukarka HP LJ Ks. 12 poz. 32 2015 399,00 

10 Drukarka HP LJ 1102 Ks. 3 poz. 16 2015 399,00 

11 
Tablica interaktywna 
 z projektorem 

Ks. 33 poz. 4 2015 6 022,00 

12 Kopiarka Ks. 10 poz. 28 2016 2 337,00 
13 Drukarka Ks.14 poz. 15 2016 346,99 

14 Monitor 
Ks. 3 poz. 17 
 (2 x 178,05) 

2016 356,10 

15 Monitor Ks. 28 poz. 9 2016 178,05 
16 Monitor Ks. 46 poz. 9 2016 178,05 
17 Monitor Ks. 6 poz. 7 2016 178,05 

18 Komputer  
Ks. 3 poz. 17 

 (2szty x 815,00) 
2016 1 630,00 

19 Komputer Ks. 28 poz. 8 2016 815,00 
20 Komputer Ks. 46 poz. 8 2016 815,00 
 21  Komputer  Ks. 6 poz. 6  2016  815,00  
 22  Drukarka Ks. 46 poz. 7   2016 349,00  
23 Drukarka  Ks. 47 poz. 1 2016 349,00 

24 
Urządzenie wielofunkcyj. 
drukarka 

Ks.11.poz. 10 2016 449,00 

25 
Serwer TS140Xeon E3-1226  
szt.1 

Księga 18 poz. 19 2016 3 289,02 

26 
Komputer uczniow.wraz z 
klawiat. i myszką szt 14 

Księga 18 poz. 20 2016 6 072,08 

27 Monitor Philips LED  sztuk 14 Księga 18 poz. 21 2016 5 124,00 

28 
USP Ever Siniline 1200 NEW 
szt.1 

Księga 18 poz. 22 2016 1 005,77 

29 
Urządzenie wielofunkcyj 
.Brother 

Księga 18 poz. 23 2016 282,90 

 RAZEM WARTO ŚĆ 53 466,06 
 



 
 

 
 
 
 
        Załącznik nr 4 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego stacjonarnego. 
 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Gimnazjum nr 3  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Krakowska 1 
 
Stan na dzień  14.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny/ 
inwentarzowy Rok produkcji  Wartość księgowa 

brutto w PLN  

1  
Komputer Lenovo 
ThinkCentre 

Str.17, poz. 64   2016 3 184,65  

2  
 Mentor PC-jednostka 
centralna systemu 

Str.21,22, poz. 22   2014 5 448,90  

 3 
Rozbudowa jednostki 
centralnej systemu 

Str.21,22, poz. 36     2014 4 324,09  

 4 
Monitor PHILIPS LED 
21,5 (15szt.) 

Str.114, poz. 29   2015 6 735,00  

 5 
Terminal uczniowski z 
klawiaturą (15 szt.) 

Str.114, poz. 28   2015  6 435,00  

 6  Serwer THINSERWER Str.114, poz. 27     2015 3 798,00  

 RAZEM WARTO ŚĆ 29 925,64 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
        Załącznik nr 4 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego stacjonarnego. 
 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Przedszkole Publiczne  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Ks. Elżbiety 4 
 
Stan na dzień  15.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny/ 
inwentarzowy Rok produkcji  Wartość księgowa brutto 

w PLN 

 1 Kopiarka CANON IR2520 2014 3 321,00 

 2 Drukarka EPSON XP - 205 2013 658,00 

 3 Drukarka EPSON XP - 205 2013 720,00 

 RAZEM WARTO ŚĆ 4 699,00 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
        Załącznik nr 4 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego stacjonarnego. 
 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Muzeum Regionalne  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Szkolna 1 
 
Stan na dzień  25.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny/ 
inwentarzowy Rok produkcji  Wartość księgowa brutto 

w PLN 

1.  
Komputer HP CAMPAQ 

800 Elite 
37/MRS 2015 3 506,00 

     

 RAZEM WARTO ŚĆ 3 506,00 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
        Załącznik nr 4 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego stacjonarnego. 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Straż Miejska w Szczecinku  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Karlińska 15 
Stan na dzień  28.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny/ 
inwentarzowy Rok produkcji  Wartość księgowa brutto 

w PLN 

 1  Skaner Epon PM/605/14 2014 1 906,50 

 2  Kamera KDN-910 PM/606/14 2014 123,00 

 3 Interkom Gen 330 PM/607/14 2014 430,50 

 4 Fax Panasonic KX-FL613 PM/608/14 2014 821,64 

 5 Microkamera PD 55 

PM/610/14 
PM/611/14 
PM/612/14 
PM/613/14 
PM/614/14 

2014 922,50 

6 Niszczarka HSM PM/615/14 2014 1 999,00 

7 Drukarka HP 401 
PM/618/14 
PM/647/14 

2014 1 998,02 

8 Komputer  
PM/623/14 
PM/624/14 

2014 5 547,40 

9 Rejestrator BCS 0404ME PM/625/14 2014 2 829,00 

10 Kamera LV-N900/R25 PM/626/14 2014 209,10 

11 Monitor 10” PM/628/14 2014 861,00 

12 Rejestrator  PM/648/14 2014 2 558,65 

13 Drukarka HP 600 
PM/649/14 
PM/650/14 

2014 6 800,00 

14 Monitor LG 21” PM/666/15 2015 489,00 

 15 UPS PM/654/15 2015 559,00 

 16  Router Acces Point PM/655/15 2015 392,62 

 17 Laminator PM/657/15 2015 636,00 

 18  Kalkulator Casio DR320 PM/658/15 2015 436,65 

19 Ekspres DeLonghi PM/665/15 2015 2 999,99 

20 Komputer Tchinkcentre PM/667/15 2015 2 299,00 

21 
Kserokopiarka Canon 
IR2520 

PM/668/15 2015 3 490,00 

22 Komputer LENOVO PM/669/15 2015 2 952,00 

23 Router Cisco 881 PM/675/16 2016 1 837,62 

 RAZEM WARTO ŚĆ 43 098,19 
 
 
 



 
 

 
 
 
        Załącznik nr 4 

 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego stacjonarnego. 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku 
  
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Wyszyńskiego 65 
 
Stan na dzień  25.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny/ 
inwentarzowy 

Rok 
produkcji 

Wartość księgowa 
brutto w PLN  

 1. Komputer Lenovo H-50 A/KH/2015/08/0001 2015 1 399,00 
2. 
 

Monitor Philips 19.5 LED A/2/2015/06/0001 2015 500,00 

3. 
 

Urządzenie wielofunkcyjne 
HP LJ PRO M17 

A/5/2015/06/0001 2015 900,00 

4. 
  

 Urządzenie wielofunkcyjne 
HP LJ PRO M17 

 A/6/2015/06/0001 2015 900,00 

5 Komputerr All in One – 10szt. Fa 00001/06/2014 2014 16 260,20 

6 Stół multimedialny ZŚT/2016/02/0001 2015 5 550,00 

7 Zestawy komputerowe – 5szt. Fa 00001/06/2014 2014 8 130,10 

8 
Wielofunkcyjny stół 
dotykowy 

STP/2014/06/0001 2014 12 939,00 

9 Switch 48 port. Fa FAS/270/2014 2014 4 998,00 

10 ZESTAW KOMPUTEROWY FA 08/05/2014 2014 5 000,00 

11 KOMPUTER FA FS-3725/1/2014/SOS 2014 2 044,12 

12 
DRUKARKA KONIKA 
MINOLTA 

FA FAS/556/2014 2014 6 132,00 

13 DRUKARKA BROTHER FA FAS/556/2014 2014 1 886,00 

16 
KSEROKOPIARKA 
KONICA MINOLTA 

FA FAS/302/2014 2014 14 400,00 

17 
KSEROKOPIARKA 
KONICA MINOLTA 

FA FAS/302/2014 2014 6 497,00 

18 
KOMPUTER LENOVO 
IDEAPARD 

ZŚT/2014/01/0002 2014 2 359,00 

19 KOMPUTER ZŚT/2014/01/0003 2014 1 716,44 

20 
Apple MacBook Pro 13 
MD101 

STN/2015/01/0001 2016 3 331,30 

21 
Apple MacBook Pro 13 
MD101 

STN/2015/01/0002 2016 3 331,30 

22 
Komputer NTT ZKO-
W998G-ME07 INTEL 

STN/2016/07/0003 2016 974,80 

 RAZEM WARTO ŚĆ 99 248,26 
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        Załącznik nr 4 

 
 
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego stacjonarnego. 
 
 
Jednostka organizacyjna: : Miejski O środek Pomocy Społecznej 
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Wiejska 4 
 
Stan na dzień  21.11.2016. 
 

l.p. Nazwa 
Nr fabryczny 

lub 
inwentarzowy 

Rok produkcji  Wartość księgowa 
brutto w PLN  

1 Komputer ADAX z monitorem 138/491 2014 3 441,54 
2 Komputer ADAX z monitorem 139/491 2014 3 441,54 
3 Kserkopiarka 143/548 2014 10 933,47 
4 Komputer ADAX z monitorem 144/491 2014 5 009,05 
5 Serwer  145/491 2014 22 644,30 
6 Niszczarka WALLNER FX 510CD-5szt. 2539-2543 2014 2 269,35 
7 Drukarka HP OFFICEJET PRO 4szt. 2549-2552 2014 1 692,48 
8 Drukarka HP LJ 2553 2014 1 821,63 
9 Urzadzenie wielofunkcyjne LEXMARK MX410de 2561 2014 1 766,28 
10 Pralka Beko 1szt. 2538 2014 869,00 
11 Pralka Beko 1 szt. 2554 2014 929,00 

12 
Niszczarka FELLOWES MS-460CS TOP100- 
1 szt. 

2566  2015 1 599,00 

13 

 Serwer TD350 2*8GB 4*300GB 15K 2,5” 720i 1 GB DVD 
2*75W  1 szt. 
+ serwer 2012 R2 Strandard ROK 1 szt.+Windows Serwer CAL 
2012 50 DEVICE- 1 szt. 

152/491  2015 21 499,17 

14 
 Zestaw komputerowy zawierający zasilacz UPS, Komputer Fujitsu 
Esprimo P420, Office 2016 H&B , monitor Philips LED 21,5” 
226V4LAB- 1 szt 

 153/491 2015  3 651,87  

15 
Zestaw komputerowy zawierający zasilacz UPS, Komputer Fujitsu 
Esprimo P420, Office 2016 H&B , monitor Philips LED 21,5” 
226V4LAB- 1 szt 

 154/491  2015 3 651,87  

16 
 Zestaw komputerowy zawierający zasilacz UPS, Komputer Fujitsu 
Esprimo P420, Office 2016 H&B , monitor Philips LED 21,5” 
226V4LAB -1 szt 

 155/491  2015 3 651,87  

17 
 Zestaw komputerowy zawierający zasilacz UPS, Komputer Fujitsu 
Esprimo P420, Office 2016 H&B , monitor Philips LED 21,5” 
226V4LAB -1 szt 

 156/491  2015 3 651,87  

18 
 Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 M602X- 
1 szt 

157/491 2015 4 699,00 

19 
 Serwer plików QNAP 2-BAY TURBONAS, SAS 6G, 
CELE4RON 2.0 QUAD CORE, 8GB RAB 2*Gb, USB 3.0- 1 szt.+ 
Dysk twardy WD RED 3,5” 2TB 2 szt. 

 2581  2015 3 340,68 

20 Drukarka HP LJ P3015dn – 1 szt. 2575 2015 1 697,40 
21 Drukarka HP LJ P3015dn – 1 szt. 2576 2015 1 697,40 
22 Drukarka HP LJ P3015dn – 1 szt. 2582 2015 1 697,40 

23 
Zestaw komputerowy : Komputer Fujitsu Esprimo P420, Office 
2016 H&B , -1 szt. 

2577 2015 3 073,77 

24 

Urządzenie (kserokopiarka)INEO+224E+ podajnik dokumentów 
DF-624  INEO 
+224/228/364+podstawa oryginalna DK-510 INEO + 224E+284E-  
1szt. 

151/803 2015 11 609,97 

25 
Zestaw komputerowy: Komputer Fujitsu Esprimo P420, Office 
2016 H&B , monitor  BENQ GL2250M 21,5”-1 szt 

146/491 2015 3 521,49 

26 
Zestaw komputerowy: Komputer Fujitsu Esprimo P420, Office 
2016 H&B , monitor  BENQ GL2250M 21,5”-1 szt 

147/491 2015 3 521,49 

27 
Zestaw komputerowy: Komputer Fujitsu Esprimo P420,  zasilacz 
UPS,Office 2016 H&B , monitor  BENQ GL2250M 21,5”- 
1 szt 

148/491 2015 3 651,87 



2 
 

l.p. Nazwa 
Nr fabryczny 

lub 
inwentarzowy 

Rok produkcji  Wartość księgowa 
brutto w PLN  

28 
Zestaw komputerowy: Komputer Fujitsu Esprimo P420, zasilacz 
UPS,Office 2016 H&B , monitor  BENQ GL2250M 21,5”- 
1 szt 

149/491 2015 3 651,87 

29 
Zestaw komputerowy: Komputer Fujitsu Esprimo P420, zasilacz 
UPS,Office 2016 H&B , monitor  BENQ GL2250M 21,5”- 
1 szt 

150/491 2015 3 651,87 

30 
Niszczarka HSM SECURIO B24 1783111- 
1 szt. 

2571 2015 2 460,00 

31 
Niszczarka HSM SECURIO B24 1783111- 
1 szt. 

2572 2015 2 460,00 

RAZEM WARTO ŚĆ   143 257,50 
 
 
 
Sprzęt, którego właścicielem jest MOPS, oddany w użytkowanie dla Fundacji PRZYSTAŃ do prowadzenia 
Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” i podlegający ubezpieczeniu. 
Stan na dzień  17.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny / 
inwentarzowy Rok produkcji  Wartość księgowa 

brutto w PLN  
 1 Urządz. wielofunk. BROTHER  DDP-I-70-28  2014  2 367,74  
2 Drukarka BRATHER DDP-I-70-38 2014 640,00 
3 Telewizor SAMSUNG DDP-I-70-29 2014 3 000,00 
4 Drukarka BRATHER DD-I-70-38 2015 640,00 
5 Drukarka BRATHER DDP-I-70-43 2015 640,00 
6 Drukarka BRATHER DDP-I-70-47 2015 984,00 
7 Komputer AIO DDP-I-70-46 2015 3 479,10 

RAZEM WARTO ŚĆ 11 750,84 
 
 
 
 
Sprzęt, którego właścicielem jest MOPS, oddany w użytkowanie dla Fundacji PRZYSTAŃ do prowadzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka” i podlegający ubezpieczeniu. 
Stan na dzień  16.11.2016. 
 

l.p. Nazwa Nr fabryczny / 
inwentarzowy Rok produkcji Wartość księgowa 

brutto w PLN  
1 Urząd.wielof.BROTHER ŚDS-II-70-30 2014 2 367,74 
2 Piekarnik BOCH ŚDS-II-70-40 2015 1 400,00 
3   Telewizor SAMSUNG SDS-II-70-41  2015  2 380,00  
4 Radioodtwarzacz SONY ŚDS-II-70-42 2015 329,99 
5 Telewizor LG ŚDS-II-70-49 2015 1 449,00 
6 Komputer AIO ŚDS-II-70-54 2015 3 479,11 
7 Ekspres do kawy ŚDS-II-16-1 2016 3 499,00 
8 Pralka BEKO ŚDS-II-16-9 2016 1 399,99 
9 Komputer AiO ŚDS-II-16-14 2016 2 570,22 
10   Komputer AiO ŚDS-II-16-15  2016  2 570,22  

RAZEM WARTO ŚĆ 21 445,27 
 
 
 
 
OGÓŁEM WARTO ŚĆ  SPRZĘTU: 176 453,61 PLN 
 



      Załącznik nr 5  
 
 
 
 
Wartość ubezpieczanego mienia obcego. 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: MIASTO SZCZECINEK – Urz ąd Miasta Szczecinek 
 
Adres: 78-400 Szczecinek, Plac Wolności 13 
 
Stan na dzień  23.11.2016. 
 

l.p. Nazwa mienia Nazwa i adres właściciela 
Wartość  w PLN 

określona przez właściciela 
mienia 

1  Zestawy komputerowe 
– pl.ID 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 
Warszawa, NIP: 521-052-60-30, Regon: 
012293240 

 
16 820,25 

2 
Komputer, urządzenie 
wielofunkcyjne, UPS - 
KDR 

Ministerstwo Pracy i Polityki  
Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-
513 Warszawa, NIP: 526-28-95-101, 
Regon: 015725935 

 
4 234,89 

RAZEM WARTO ŚĆ 21 055,14 

 
 
 



      Załącznik nr 5  
 
 
 
Wartość ubezpieczanego mienia obcego. 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 4 
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Jasna 2 
 
Stan na dzień  25.11.2016. 
 

l.p. Nazwa mienia Nazwa i adres właściciela 
Wartość  w PLN 

określona przez właściciela 
mienia 

1 Laptop HP 455S 
Ks. Inw.nr 14 str.30.poz.1 

MIASTO SZCZECINEK 
PL.WOLNOŚCI 13 
78-400 SZCZECINEK 

 
2 767,50 

2 
Tablica interaktywna 
IBOARD 
Ks. Inw. nr 14 str.30 poz.2 

MIASTO SZCZECINEK 
PL.WOLNOŚCI 13 
78-400 SZCZECINEK 

 
4 452,60 

3 Projektor NECM230X 
Ks. Inw. nr 14. str.30 poz.3 

MIASTO SZCZECINEK 
PL.WOLNOŚCI 13 
78-400 SZCZECINEK 

 
2 127,90 

RAZEM WARTO ŚĆ 9 348,00 

 
 
 
 
 



      Załącznik nr 5  
 
 
 
Wartość ubezpieczanego mienia obcego. 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 6  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Kopernika 18    
 
Stan na dzień  28.11.2016. 
 

l.p. Nazwa mienia Nazwa i adres właściciela 
Wartość  w PLN 

określona przez właściciela 
mienia 

1 Projektor Multimedialny 
OPTIMA 

Stowarzyszenie Aktywnego 
Wspierania Gospodarki  
ul. Piękna 56a/3 
50-506 Wrocław 

2 890,00 

2 Tablica Interaktywna 

Stowarzyszenie Aktywnego 
Wspierania Gospodarki  
ul. Piękna 56a/3 
50-506 Wrocław 

5 109,49 

3 Laptop  HP 45358 LG 866 EA 

Stowarzyszenie Aktywnego 
Wspierania Gospodarki  
ul. Piękna 56a/3 
50-506 Wrocław 

2 767,50 

4 Komputer Actina  
Monitor Actina 17 

Urząd Miasta Szczecinek 
Plac Wolności 13 
78-400 Szczecinek 

3 538,00 

5 Komputer Actina  
Monitor Actina 17 

Urząd Miasta Szczecinek 
Plac Wolności 13 
78-400 Szczecinek 

3 538,00 

RAZEM WARTO ŚĆ 17 842,99 

 
 
 
 
 



      Załącznik nr 5  
 
 
 
Wartość ubezpieczanego mienia obcego. 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Szkoła Podstawowa nr 7 
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Krakowska 1    
 
Stan na dzień  18.11.2016. 
 

l.p. Nazwa mienia Nazwa i adres właściciela 
Wartość  w PLN 

określona przez właściciela 
mienia (WKB) 

1  Rzutnik  -   ks4str39poz8 

Związek Miast i Gmin Dorzecza 
Parsęty  
ul. Szymanowskiego17 
78-230 Karlino 

4 920,00 

2 Laptop -    ks4str39poz9 j.w 4 920,00 

3 Tablica interaktywna z 
oprogramowaniem 

j.w 4 920,00 

RAZEM WARTO ŚĆ 14 760,00 

 
 
 
 
 



      Załącznik nr 5  
 
 
 
Wartość ubezpieczanego mienia obcego. 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Zespół Szkół  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Wiatraczna 5    
 
Stan na dzień  29.11.2016. 
 

l.p. Nazwa mienia Nazwa i adres właściciela 
Wartość  w PLN 

określona przez właściciela 
mienia 

1 Mikroinstalacja 
fotowoltaiczna 

MIASTO SZCZECINEK 
PL.WOLNOŚCI 13 
78-400 SZCZECINEK 

156 374,26 

RAZEM WARTO ŚĆ 156 374,26 

 
 
 
 
 



      Załącznik nr 5  
 
 
 
Wartość ubezpieczanego mienia obcego. 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Muzeum Regionalne  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Szkolna 1 
 
Stan na dzień  25.11.2016. 
 

l.p. Nazwa mienia Nazwa i adres właściciela 
Wartość  w PLN 

określona przez właściciela 
mienia 

1 Wieża Św. Mikołaja 
MIASTO SZCZECINEK 
PL.WOLNOŚCI 13 
78-400 SZCZECINEK 

Opis w załączniku nr 1 

2 Budynek Muzeum 
MIASTO SZCZECINEK 
PL.WOLNOŚCI 13 
78-400 SZCZECINEK 

Opis w załączniku nr 1 

3 Dźwig towarowo-osobowy 
MIASTO SZCZECINEK 
PL.WOLNOŚCI 13 
78-400 SZCZECINEK 

Opis w załączniku nr 1 

4 Rampa przyścienna 
MIASTO SZCZECINEK 
PL.WOLNOŚCI 13 
78-400 SZCZECINEK 

Opis w załączniku nr 1 

5 Wyposażenie: meble i sprzęt 
MIASTO SZCZECINEK 
PL.WOLNOŚCI 13 
78-400 SZCZECINEK 

 
383 747,41 

 
 
 
 
 



      Załącznik nr 5  
 
 
 
 
Wartość ubezpieczanego mienia obcego. 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku 
  
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Wyszyńskiego 65 
 
Stan na dzień  25.11.2016. 
 

l.p. Nazwa mienia Nazwa i adres właściciela 
Wartość  w PLN 

określona przez właściciela 
mienia 

1  SAPiK ul. Kili ńskiego1+garaż 
+ ogrodzenie 

Powiat Szczecinek 
Ul. 28 Lutego 16 
78-400 SZCZECINEK 

Opis w załączniku nr 1 

2 Samochód osobowy Renault 
Trafic ZSZ 27GK 

Powiat Szczecinek 
Ul. 28 Lutego 16 
78-400 SZCZECINEK 

Opis w załączniku nr 6 

3 
Wyposażenie i środki trwałe  
Centrum Konferencyjne ZAMEK 
ul. Mickiewicza 2 

Miasto Szczecinek 
PL.WOLNOŚCI 13 
78-400 SZCZECINEK 

712 944,00 

   
 

 
 
 
 
 
  



      Załącznik nr 5  
 
 
 
Wartość ubezpieczanego mienia obcego. 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Miejski O środek Pomocy Społecznej 
 
Adres: 78-400 Szczecinek,  ul. Wiejska 4,  
 
Stan na dzień  18.11.2016. 
 

l.p. Nazwa mienia Nazwa i adres właściciela 
Wartość  w PLN 

określona przez właściciela 
mienia 

1 Budynek ul. Wiejska 4 
Miasto Szczecinek  
Plac Wolności 13 
78-400 Szczecinek 

Opis w załączniku nr 1 

2 Garaż ul. Wiejska 4 
Miasto Szczecinek  
Plac Wolności 13 
78-400 Szczecinek 

Opis w załączniku nr 1 

3 Budynek ul. Koszalińska 89 
Miasto Szczecinek  
Plac Wolności 13 
78-400 Szczecinek 

Opis w załączniku nr 1 

4 
Terminal mobilny  ACER 
TMB113E 
s/n: NXV7PEP02533917CD13400 

Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej, 
ul. Nowogrodzka 1/3/5,  
00-513 Warszawa 

1 469,28 

5 
Terminal mobilny  ACER 
TMB113E 
s/n: NXV7PEP0253392BC533400 

1 469,28 

 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 6  

Wykaz pojazdów 
 
Jednostka organizacyjna: MIASTO SZCZECINEK – Urz ąd Miasta Szczecinek 
 
Adres: 78-400 Szczecinek, Plac Wolności 13 
 
WD – wyposażenie dodatkowe montowane na pojeździe przez lub na zlecenie właściciela/użytkownika lub przez dealera lub inny podmiot  - ponad wyposażenie standardowe 
pojazdu (np.: CD, głośniki, przystosowanie  pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, itp.) 
 
Ubezpieczenie Assistance w okresach: od 01.03.2017. do 28.02.2018. oraz od 01.03.2018. do 28.02.2019. oraz od 01.03.2019. do 29.02.2020. 
 
Stan na dzień 02.01.2017. 

Dane pojazdów 

l.p. 
Marka 

Typ, model Nr rej. 
Rodzaj 
pojazdu 

Nr  VIN 
nadwozia/podwozia 

  

Posiadane 
zabezpieczenia  

Ilo ść 
oryginalnych 
kluczyków/ 

sterowników 

Poj.cm3 
Rodzaj 
paliwa 
Moc w 

kW 

Ilo ść miejsc/ 
Ładowność 

kg 
/ DMC kg 

Rok prod./ 
data 

pierwszej 
rejestracji 

Aktualny 
przebieg  

km 

Okres ubezpieczenia  
OC i NW 

Okres ubezpieczenia  
AC i KR 

 
Assista

nce 
 

TAK/ 
NIE 

Od Do Od Do 

 1 
Toyota 
Avensis  T25 

ZSZ 
07LF  

osobowy  
  

SB1BB56L50E088066  
autoalarm 

immobiliser 
fabryczny 

1 
2231 
ON 
130 

5  
- 

1970 

2008  
09.07.2008 

145949 
09.07.2017. 
09.07.2018. 
09.07.2019. 

08.07.2018. 
08.07.2019. 
08.07.2020. 

01.03.2017. 
01.03.2018. 
01.03.2019. 

28.02.2018. 
28.02.2019. 
29.02.2020. 

Tak 

2 Fiat Doblo ZSZ 
11135 

osobowy ZFA26300006A22267 immobiliser 2 
1368 

P 
70 

5 
- 

1975 

2015 
27.11.2015. 

16806 
27.11.2017. 
27.11.2018. 
27.11.2019. 

26.11.2018. 
26.11.2019. 
26.11.2020. 

01.03.2017. 
01.03.2018. 
01.03.2019. 

28.02.2018. 
28.02.2019. 
29.02.2020. 

Tak 

 
 
 

l.p. Marka Typ, model Nr rej. WD  Warto ść pojazdu 
 wraz z WD  w PLN 

1 Toyota  Toyota Avensis T25 ZSZ 07LF 

Radio CD MP3 
Mikrofon Radia CB 

Zestaw głośno mówiący 
Ładowarka samochodowa  

Uchwyt samochodowy do ładowarki 

40 900,00 

2 Fiat Doblo ZSZ 11135 Zgodnie z fakturą zakupu 43 400,00 

 



 
 
Załącznik nr 6  

Wykaz pojazdów 
 
Jednostka organizacyjna: Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku 
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. 1 Maja 2 
 
WD – wyposażenie dodatkowe montowane na pojeździe przez lub na zlecenie właściciela/użytkownika lub przez dealera lub inny podmiot  - ponad wyposażenie standardowe 
pojazdu (np.: CD, głośniki, przystosowanie  pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, itp.) 
 
Ubezpieczenie Assistance w okresach: od 01.03.2017. do 28.02.2018. oraz od 01.03.2018. do 28.02.2019. oraz od 01.03.2019. do 29.02.2020. 
 
Stan na dzień 03.01.2017. 

Dane pojazdów 

l.p. 
Marka 

Typ, model Nr rej. 
Rodzaj 
pojazdu 

Nr  VIN 
nadwozia/podwozia 

  

Posiadane 
zabezpieczenia  

Ilo ść 
oryginalnych 
kluczyków/ 

sterowników 

Poj.cm3 
Rodzaj 
paliwa 
Moc w 

kW 

Ilo ść miejsc/ 
Ładowność 

kg 
/ DMC kg 

Rok prod./ 
data 

pierwszej 
rejestracji 

Aktualny 
przebieg  

km 

Okres ubezpieczenia  
OC i NW 

Okres ubezpieczenia  
AC i KR 

 
Assista

nce 
 

TAK/ 
NIE 

Od Do Od Do 

 1 
Renault Trafic 
JL 

ZSZ 
05037 

osobowy  VF1JLB7B2EY746830 
autoalarm 

immobiliser  
2 

1995 
ON 
84 

9 
991 
3055 

2014 
30.05.2014 

59908 
30.05.2017. 
30.05.2018. 
30.05.2019. 

29.05.2018. 
29.05.2019. 
29.05.2020. 

01.03.2017. 
01.03.2018. 
01.03.2019. 

28.02.2018. 
28.02.2019. 
29.02.2020. 

Tak 

 
 
 

l.p. Marka Typ, model Nr rej. WD  Warto ść pojazdu 
 wraz z WD  w PLN 

1 Renault Trafic JL ZSZ 05037 
Dostosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych, hal 
holowniczy 

70 800,00 

 
UWAGA : Aktualnie w dowodzie rejestracyjnym jako posiadacz pojazdu wpisana jest: Miejska Jednostka Obsługi Oświaty. 
Nastąpiła zmiana nazwy jednostki: Miejska Jednostka Obsługi Oświaty na Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku 



 
 
Załącznik nr 6 

Wykaz pojazdów 
 
Jednostka organizacyjna: Straż Miejska w Szczecinku  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Karlińska 15 
 
WD – wyposażenie dodatkowe montowane na pojeździe przez lub na zlecenie właściciela/użytkownika lub przez dealera lub inny podmiot  - ponad wyposażenie standardowe 
pojazdu (np.: CD, głośniki, przystosowanie  pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, itp.) 
 
Ubezpieczenie Assistance w okresach: od 01.03.2017. do 28.02.2018. oraz od 01.03.2018. do 28.02.2019. oraz od 01.03.2019. do 29.02.2020. 
 
Stan na dzień 02.01.2017. 

Dane pojazdów 

l.p. 
Marka 

Typ, model Nr rej. 
Rodzaj 
pojazdu 

Nr  VIN 
nadwozia/podwozia 

  

Posiadane 
zabezpieczenia  

Ilo ść 
oryginalnych 
kluczyków/ 

sterowników 

Poj.cm3 
Rodzaj 
paliwa 
Moc w 

kW 

Ilo ść miejsc/ 
Ładowność 

kg 
/ DMC kg 

Rok prod./ 
data 

pierwszej 
rejestracji 

Aktualny 
przebieg  

km 

Okres ubezpieczenia  
OC i NW 

Okres ubezpieczenia  
AC i KR 

 
Assista

nce 
 

TAK/ 
NIE 

Od Do Od Do 

 1 
Peugeot 
Partner Active 
3 

ZSZ 
96YU 

specjalny VF37F9HF0CJ715706 immobiliser  2 
1560 
ON 
66 

8 
771 
2140 

2012 
24.12.2012 

304697 
24.12.2017. 
24.12.2018. 
24.12.2019. 

23.12.2018. 
23.12.2019. 
23.12.2020. 

01.03.2017. 
01.03.2018. 
01.03.2019. 

28.02.2018. 
28.02.2019. 
29.02.2020. 

Tak 

2 
Peugeot 
Partner 7 

ZSZ 
94NC 

Osobowy VF37J9HXC68019148 immobiliser 2 
1560 
ON 
66,2 

5 
- 

2040 

2008 
02.12.2008 

132414 
02.12.2017. 
02.12.2018. 
02.12.2019. 

01.12.2018. 
01.12.2019. 
01.12.2020. 

01.03.2017. 
01.03.2018. 
01.03.2019. 

28.02.2018. 
28.02.2019. 
29.02.2020. 

Tak 

3 
Peugeot 
partner 7 

ZSZ 
03331 

Osobowy VF37J9HP0DN547817 immobiliser 2 
1560 
ON 
68 

5 
- 

2040 

2013 
02.12.2013. 

40331 
02.12.2017. 
02.12.2018. 
02.12.2019. 

01.12.2018. 
01.12.2019. 
01.12.2020. 

01.03.2017. 
01.03.2018. 
01.03.2019. 

28.02.2018. 
28.02.2019. 
29.02.2020. 

Tak 

 
 

l.p. Marka Typ, model Nr rej. WD  Warto ść pojazdu 
 wraz z WD  w PLN 

1 Peugeot Partner Active 3 ZSZ 96YU 
Wyposażenie wynikające z 

przystosowania pojazdu do charakteru 
pracy Straży Miejskiej 

23 400,00 

2 Peugeot 
Peugeot 
Partner 7   ZSZ 94NC 

Wyposażenie wynikające z 
przystosowania pojazdu do charakteru 

pracy Straży Miejskiej 
20 100,00 

3 Peugeot 
Peugeot 
Partner 7   ZSZ 03331 

Wyposażenie wynikające z 
przystosowania pojazdu do charakteru 

pracy Straży Miejskiej 
40 600,00 
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Wykaz pojazdów 
 
Jednostka organizacyjna: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Wyszyńskiego 65 
 
WD – wyposażenie dodatkowe montowane na pojeździe przez lub na zlecenie właściciela/użytkownika lub przez dealera lub inny podmiot  - ponad wyposażenie standardowe 
pojazdu (np.: CD, głośniki, przystosowanie  pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, itp.) 
 
Ubezpieczenie Assistance w okresach: od 01.03.2017. do 28.02.2018. oraz od 01.03.2018. do 28.02.2019. oraz od 01.03.2019. do 29.02.2020. 
 
Stan na dzień 02.01.2017. 

Dane pojazdów 

l.p. 
Marka 

Typ, model Nr rej. 
Rodzaj 
pojazdu 

Nr  VIN 
nadwozia/podwozia 

  

Posiadane 
zabezpieczenia  

Ilo ść 
oryginalnych 
kluczyków/ 

sterowników 

Poj.cm3 
Rodzaj 
paliwa 
Moc w 

kW 

Ilo ść miejsc/ 
Ładowność 

kg 
/ DMC kg 

Rok prod./ 
data 

pierwszej 
rejestracji 

Aktualny 
przebieg  

km 

Okres ubezpieczenia  
OC i NW 

Okres ubezpieczenia  
AC i KR 

 
Assista

nce 
 

TAK/ 
NIE 

Od Do Od Do 

 1 
Renault Trafic 
JL 

ZSZ 
27GK 

Osobowy VF1JLBHB67V286764 immobiliser  2 
1995 
ON 
84 

9 
- 

3040 

2006 
21.11.2006 

243805 
21.11.2017. 
21.11.2018. 
21.11.2019. 

20.11.2018. 
20.11.2019. 
20.11.2020. 

01.03.2017. 
01.03.2018. 
01.03.2019. 

28.02.2018. 
28.02.2019. 
29.02.2020. 

Tak 

 
 

l.p. Marka Typ, model Nr rej. WD  Warto ść pojazdu 
 wraz z WD  w PLN 

1 Renault  Trafic JL  ZSZ 27GK 

Zgodnie ze zleceniem 165 z dnia 20.11.2006. 
Pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 
na wózku inwalidzkim – dodatkowe najazdy + pasy 
bezpieczeństwa + szyny mocujące. 

22 900,00 

 
Posiadaczem pojazdu jest Starostwo Powiatowe w Szczecinku, 78-400 Szczecinek, ul. 28 Lutego 16. 
Pojazd został użyczony przez posiadacza pojazdu dla SAPiK-u, z obowiązkiem przez SAPiK jego ubezpieczenia.  
 



1 
 

Załącznik nr 7 
 
Informacje o szkodach – ilości wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw. 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: MIASTO SZCZECINEK – URZ ĄD MIASTA SZCZECINEK  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, Plac Wolności 13 
 
Stan na dzień 11.01.2017. 

Rok 
powstania 

szkody 

Szkody z ubezpieczenia mienia 
(ogień, kradzież, zalania, przepięcia, itp.) 

Szkody z OC 
(ogólnego) 

Szkody z OC 
(z tytułu zarządzania  i 

administrowania drogami) 

Szkody komunikacyjne 
(z OC, AC, KR) 

Ilość 
szkód 

Wartość wypłaconych 
odszkodowań i utworzonych 

rezerw w PLN 

Ilość 
szkód 

Wartość 
wypłaconych 

odszkodowań i 
utworzonych rezerw 

w PLN 

Ilość szkód 

Wartość 
wypłaconych 

odszkodowań i 
utworzonych rezerw 

w PLN 

Ilość szkód 

Wartość 
wypłaconych 

odszkodowań w 
PLN 

2017 

1 – 
rezerwa 

1 - 
rezerwa 

1.500,00 - dewastacja - spalenie 
worka (rezerwa) 
1.865,00 - dewastacja - spalenie 
worka (rezerwa) 

- - - - - - 

2016 10 

4.182,98 – dewastacja - spalenie 
worka 
16.297,50 – dewastacja - spalenie 
worka 
5.621,10 – najechanie pojazdu na 
słup 
1.699,86 – najechanie pojazdu na 
słup 
13.530,00 – dewastacja - spalenie 
worka 
1.824,68 – dewastacja - spalenie 
worka 
247,11 – zbicie szyby 
400,00 – upadek telefonu 
(elektronika) 
2.163,57 – najechanie pojazdu na 
słup 
1.515,48 – zalanie (deszcz) 

- - 
1 

1 – rezerwa 

8.000,00 – szkoda 
osobowa 
800,00 – szkoda 
osobowa, 11.200,00 
rezerwa 

- - 

2015 10 

 
1.104,09 – zalanie (deszcz) 
951,06 – uszkodzenie notebooka – 
elektronika 

1 285,70 – koszenie trawy 
(kamień) 1 

5.000,00 – szkoda 
osobowa 

 
2 

1.389,90 – 
Assistance. 



2 
 

2.995,05 – najechanie pojazdu na 
słup 
5.516,55 – najechanie pojazdu na 
słup 
150,94 – dewastacja WC 
350,00 – upadek iPhone – 
elektronika 
417,58 – dewastacja oświetlenia 
10.000,00 –dewastacja, kradzież 
oświetlenia 
8.568,79 – najechanie pojazdu na 
słupy 
2.778,57 – dewastacja oświetlenia 

2014 4 

2.593,45 – najechanie pojazdu na 
słup 
1.391,50 – dewastacja 
3.113,74 – najechanie pojazdu 
326,78 – zalanie (deszcz) 

1  
rezerwa 

- - - 1 2.620,96 - AC 

2013 6 

349,35 – uszkodzenie notebooka - 
elektronika 
53,50 - dewastacja 
2.590,53 – najechanie pojazdu 
980,41 – zalanie (awaria) 
2.036,88 – najechanie pojazdu 
2.307,15 – kradzież zwykła 

- - 4 

12.000,00 – szkoda 
osobowa 
12.527,58 – szkoda 
osobowa 
558,04 – szkoda 
rzeczowa 
527,99 – szkoda 
rzeczowa 

1 855,52 - AC 

2012 10 

10.221,30 – dewastacja 
2.241,68  – dewastacja 
822,87 – upadek drzewa 
5.306,31 – dewastacja 
1.577,03 – dewastacja 
5.783,40 – dewastacja 
858,07 – dewastacja 
1.045,75 – dewastacja 
3.480,90 - najechanie pojazdu 

lądowego 
1938,60  – dewastacja 

- - 2 

10.000,00 – szkoda 
osobowa 

1.800,00 – szkoda 
osobowa 

 

1 1.837,79 – AC 

Szkody z tytułu NNW: 
• Rok szkody 2013 – 2 szkody - wypłata odszkodowania 600,00 PLN 
• Rok szkody 2014 – 2 szkody - wypłata odszkodowania 600,00 PLN 
• Rok szkody 2015 – 1 szkoda - wypłata odszkodowania 300,00 PLN 
• Rok szkody 2016 – 1 szkoda – rezerwa - 402,00 PLN 

 
 



Załącznik nr 7 
 
Informacje o szkodach – ilości wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw. 
 
Jednostki organizacyjne:  
Miejska Jednostka Obsługi Oświaty; Szkoła Podstawowa nr 1;  Szkoła Podstawowa nr 4; Szkoła Podstawowa nr 6; Szkoła Podstawowa nr 7; Zespół Szkół; 
Gimnazjum nr 1; Gimnazjum nr 3; Przedszkole Publiczne. 
Aktualnie Miejska Jednostka Obsługi Oświaty od dnia 01.01.2017. nosi nazwę Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku 
Adresy: zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
 
Stan na dzień 11.01.2017. 

Rok 
powstania 

szkody 
  

Szkody z ubezpieczenia mienia 
 (ogień, kradzież, zalania, przepięcia, itp.) Szkody z ubezpieczenia OC 

Szkody komunikacyjne 
(z OC, AC, KR) 

Ilość szkód 
Wartość wypłaconych 

odszkodowań i utworzonych 
rezerw w PLN 

Ilość szkód 
Wartość odszkodowania w PLN  

 i krótki opis szkody 
Ilość szkód 

Wartość wypłaconych 
odszkodowań w PLN 

2017 - - - -   

2016 3 
2.439,60 – zalanie (awaria) 
514,34 – upadek drzewa (huragan) 
547,90 – kradzież kamerki 

- -   

2015 3 
288,00 – szyby 
550,00 – zalanie (deszcz) 
1.800,00 – przepięcie (burza) 

- -   

2014 7 

393,99 – szyby 
1.494,45 – kradzież zwykła projektora 
2.180,36 – dewastacja 
479,70 – szyby 
280,33 – szyby 
188,94 – szyby 
166 ,35 - dewastacja 

- - - - 

2013 6 

165,00 – szyba 
1.000,00 – zalanie przez uczniów 
720,00 – kradzież zwykła notebooka 
144,00 – kradzież zwykła magnetofonu 
210,48 – dewastacja 
1.317,95 – zalanie (awaria) 

- - - - 

2012 4 

1.570,90 – zalanie (awaria) 
549,50 – zalanie (awaria) 
3.994,60 – dewastacja 
1.938,60 – dewastacja 

- - - - 

Brak szkód z tytułu NNW 



Załącznik nr 7 
 
Informacje o szkodach – ilości wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw. 
 
 
Jednostka organizacyjna: Muzeum Regionalne  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Szkolna 1 
 
Stan na dzień 11.01.2017. 

Rok 
Powstania 

szkody 

Szkody z ubezpieczenia mienia 
 (ogień, kradzież, zalania, przepięcia, itp.) 

Szkody z ubezpieczenia OC 
Szkody komunikacyjne 

(z OC, AC, KR) 

Ilość szkód 
Wartość wypłaconych 

odszkodowań i utworzonych 
rezerw w PLN 

Ilość szkód 
Wartość odszkodowania w PLN  

 i krótki opis szkody Ilość szkód 
Wartość wypłaconych 
odszkodowań w PLN 

2017 - - - - - - 

2016 - - - - - - 

2015 - - - - - - 

2014 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

2012 - - - - - - 

Brak szkód z tytułu NNW. 
 



Załącznik nr 7 
 
Informacje o szkodach – ilości wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw. 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Straż Miejska w Szczecinku  
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Karlińska 15 
 
Stan na dzień 11.01.2017. 

Rok 
Powstania 

szkody 

Szkody z ubezpieczenia mienia 
 (ogień, kradzież, zalania, przepięcia, itp.) 

Szkody z ubezpieczenia OC 
Szkody komunikacyjne 

(z OC, AC, KR) 

Ilość szkód 
Wartość wypłaconych 

odszkodowań i utworzonych 
rezerw w PLN 

Ilość szkód 
Wartość odszkodowania w PLN  

 i krótki opis szkody Ilość szkód 
Wartość wypłaconych 
odszkodowań w PLN 

2017 - - - - - - 

2016 - - - - - - 

2015 - - - - 2 
1.609.18 – AC 

12.582,41 - OC 

2014 - - - - 1 425,58 – Assistance 

2013 - - - - 2 1.761,76 - AC 

2012 - - - - - - 

Brak szkód z tytułu NNW. 



Załącznik nr 7 
 
Informacje o szkodach – ilości wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw. 
 
 
 
Jednostka organizacyjna: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku 
  
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Wyszyńskiego 65 
 
Stan na dzień 11.01.2017. 

Rok 
Powstania 

szkody 

Szkody z ubezpieczenia mienia 
 (ogień, kradzież, zalania, przepięcia, itp.) 

Szkody z ubezpieczenia OC 
Szkody komunikacyjne 

(z OC, AC, KR) 

Ilość szkód 
Wartość wypłaconych 

odszkodowań i utworzonych 
rezerw w PLN 

Ilość szkód 
Wartość odszkodowania w PLN  

 i krótki opis szkody Ilość szkód 
Wartość wypłaconych 
odszkodowań w PLN 

2017 - - - - - - 

2016 3 
3.606,04 – zalanie (awaria) 
1.458,34 – graffiti na murze 
3.201,69 – zbita szyba 

- - - - 

2015 1 4.813,04 – przepięcie (burza)   2 12.012,31 - AC 

2014 - - - - - - 

2013 1 1.330,00 – przepięcie elektronika - - 1 1.263,00 - OC 

2012 1 1.783,50 - przepięcie elektronika - - 1 990,00 - AC 

Brak szkód z tytułu NNW. 



Załącznik nr 7 
 
Informacje o szkodach – ilości wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw. 
 
 
Jednostka organizacyjna: : Miejski O środek Pomocy Społecznej 
 
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Wiejska 4 
 
Stan na dzień 11.01.2017. 

Rok 
powstania 

szkody 

Szkody z ubezpieczenia mienia 
 (ogień, kradzież, zalania, przepięcia, itp.) 

Szkody z ubezpieczenia OC 
Szkody komunikacyjne 

(z OC, AC, KR) 

Ilość szkód 
Wartość wypłaconych 

odszkodowań i utworzonych 
rezerw w PLN 

Ilość szkód 
Wartość odszkodowania w PLN  

 i krótki opis szkody Ilość szkód 
Wartość wypłaconych 
odszkodowań w PLN 

2017 - - - - - - 

2016 2 3.076,61 – zalanie (awaria) 
3.825,13 – zalanie (deszcz) - - - - 

2015 1 159,36 – zalanie (awaria) - - - - 

2014 2 1.545,41 – zalanie (awaria) 
165,98 – zalanie (awaria) - - - - 

2013 2 191,67 – zalanie (awaria) 
663,18 – zalanie (awaria) - - - - 

2012 2 180,00 – zalanie (awaria) 
180,45 – zalanie (awaria) 

- - - - 

Brak szkód z tytułu NNW. 
 




