
Informacja dotycząca działań realizowanych przez zespół ds. ubezpieczeń w roku 2019. 
 
EFEKTY DZIAŁAŃ w 2019 r.: 
 

• ANEKS nr 6 do umowy grupowego ubezpieczenia na lata 2019 – 2020 
W wyniku prowadzonych przez Zespół ds. ubezpieczeń prac oraz zakończenia negocjacji 
dotyczących warunków ubezpieczenia dla członków Izby Architektów RP, w związku  
z rekomendacją w sprawie przyjęcia treści i podpisania przez Krajową Radę Izby Architektów 
RP Aneksu nr 6 do Umowy generalnej grupowego obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej architektów członków Izby Architektów RP, zawartej w dniu  
2 marca 2011 r., Krajowa Rada Izby Architektów RP w dniu 12 lutego br. podjęła uchwałę  
o przyjęciu treści tego aneksu i wyrażeniu zgody na jego podpisanie. Nastąpiła zatem 
kontynuacja możliwości skorzystania przez członków IARP z ubezpieczenia OC w ramach 
Umowy generalnej grupowego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
architektów członków Izby Architektów RP. Zasady przedłużenia lub zawarcia ubezpieczenia 
OC w PZU w trybie jw. zostały przekazane członkom izby w marcu 2019 r.  
Warunki ubezpieczenia były znacznie korzystniejsze od dotychczas obowiązujących m. in. 
wprowadzono: 
1. bezskładkowe wprowadzenie pełnej Ochrony Prawnej w miejsce Asysty Prawnej dla 

każdego ubezpieczonego architekta, 
2. bezskładkowe wprowadzenie ubezpieczenia OC w  życiu prywatnym dla każdego 

ubezpieczonego architekta, 
3. rozszerzenie zakresu sum gwarancyjnych w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń, 
4. obniżkę składek dla ubezpieczeń OC biur projektowych, 
5. rozszerzenie katalogu klauzul dodatkowych. 

• ZOBOWIĄZANIE PZU do informowania IARP w sprawach ubezpieczeniowych. 
W aneksie nr 6 zobowiązano ubezpieczyciela do informowania w formie raportu o szkodach i 
ryzykach dot. realizacji umów ubezpieczeniowych. Informacje i dane PZU S.A. przekaże do 31 
grudnia każdego roku kalendarzowego  

• TEKST jednolity umowy grupowego ubezpieczenia. 
W maju 2019 r. doprowadzono do ujednolicenia zapisów umowy oraz kolejnych aneksów w 
formie tekstu jednolitego. Ujednolicenie umowy pomiędzy IARP a PZU SA było konieczne, 
ponieważ od roku 2011 obrosła ona kolejnymi aneksami i jej treść nie była przejrzysta dla 
członków IARP. 

• RAPORT PZU za 2019 rok. 
W wyniku nacisków zespołu ds. ubezpieczeń uzyskano od ubezpieczyciela pod koniec roku 
2019 raport statystyczny dotyczący ochrony ubezpieczeniowej członków IARP (zestawienie 
szkód wypłaconych w 2019 wraz z opisem przedmiotu szkody). Raport otrzymali wszyscy 
członkowie zespołu oraz Prezydium KR IARP. 

 
AKTUALNE DZIAŁANIA i PLANY  

• Zespół realizuje na bieżąco monitoring spraw ubezpieczeń architektów, działania edukacyjne 
i prewencyjne,  

• Zespół prowadzi działania zmierzające do wynegocjowania z ubezpieczycielami możliwie 
najlepszej oferty dla członków IARP na kolejne okresy.  

• Zespól ds. ubezpieczeń kontynuuje prace mające na celu zoptymalizowania warunków 
ubezpieczenia niezbędnego dla zabezpieczenia wykonywania zawodu przez architektów. 

SPOTKANIA i KONSULTACJE ZESPOŁU w 2019 r.: 
 
Ze względów na racjonalność wydatkowania środków z budżetu IARP zespół pracuje głównie w 
formie korespondencji elektronicznej. 



W ramach spotkań stacjonarnych w II połowie 2019 r. odbyło się spotkanie Prezydium KR IARP oraz 
zespołu ds. ubezpieczeń z PZU w dniu 26.11.2019 r. Na spotkaniu omówiono bieżącą współpracę 
ubezpieczyciela i IARP oraz zaprezentowano statystyki ubezpieczeń. Przewodniczący zespołu poprosił 
PZU o uzupełnienie przedstawionych statystyk o analizę przyczyn roszczeń. Jednocześnie PZU 
przyznało, że przedstawiciele IARP  są uprawnieni do informacji o szczegółach roszczeń dotyczących 
ubezpieczeń obowiązkowych OC - tych gdzie IARP jest stroną (50 tys. EURO).  
Omówiono z PZU kwestie wpisania zakazu stosowania "rażąco niskiej ceny" w umowę ubezpieczenia 
OC architekta, co mogłoby wpłynąć pozytywnie na nieuczciwych architektów. W toku rozmowy PZU 
stwierdził jednak, że  nie widzi prawnych możliwości wdrożenia takiego rozwiązania ze względu na 
niedopuszczalność ograniczania równego dostępu członków IARP do obowiązkowych ubezpieczeń   
architektów, dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej architektów na SG 
50.000 Euro. 
 
 


