
Informacja dotycząca działań realizowanych przez zespół ds. ubezpieczeń w roku 2020 i 
początku 2021 r. 
 
SPRAWOZDANIE z DZIAŁAŃ / EFEKTY DZIAŁAŃ w 2020 r.: 

• ANEKS nr 7 do umowy grupowego ubezpieczenia na lata 2020 – 2021 
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 7 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 17 marca 2020 r. 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 2020 r.  
Zmiany dotyczyły m.in. § 6 Rozdziału II gdzie dodano pkt 5 oraz w § 2a Rozdziału IIa gdzie 
dodano pkt 5w brzmieniu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność 
cywilną architekta za czynności związane z powołaniem architekta jako biegłego sądowego.”. 
Jednocześnie dokonano zmian w zapiesie dot. klauzuli terytorialnej (w związku z Brexitem). 

• UBEZPIECZENIE BIEGŁYCH SĄDOWYCH. 
W wyniku nacisków na ubezpieczyciela przez zespół ds. ubezpieczeń - ochroną 
ubezpieczeniową zostaną objęci od roku 2020 biegli sądowi. 

• RAPORT PZU za 2019 i 2020 rok. 
Uzyskano od ubezpieczyciela raport statystyczny dotyczący ochrony ubezpieczeniowej 
członków IARP za 2019 i 2020 r. (zestawienie szkód wypłaconych wraz z opisem przedmiotu 
szkody). Raport otrzymali wszyscy członkowie zespołu oraz Prezydium KR IARP. Raporty nie 
zawierają wszystkich postulowanych przez zespół ds. ubezpieczeń informacji, jednakże mimo 
to znacznie zwiększają wiedzę IARP na temat realizacji umowy generalnej ubezpieczenia.  

• PUBLIKACJE nt. ubezpieczeń w Z:A. 
Uzgodniono z ubezpieczycielem przygotowanie krótkich publikacji edukacyjnych (nie 
marketingowych) do magazynu Z:A dotyczących poszerzenia świadomości architektów w 
tematach: zakresów ubezpieczeń, warunków ochrony architekta przez ubezpieczyciela, 
zagrożeń stojących przed architektem w jego działalności. Przykłady przedstawione będą na 
bazie konkretnych (lecz zanonimizowanych) spraw roszczeniowych. Ww. publikacje nie będą 
promować firmy ubezpieczeniowej, lecz będą stanowić wkład w kształcenie ustawiczne 
architektów i prewencję. 
W numerze 77 Z:A ukazał się pierwszy artykuł z tego cyklu. 

• ZADŁUŻENIE CZŁONKÓW IARP wobec PZU. 
Część członków IARP deklaruje ubezpieczenia, których następnie nie opłaca na czas. W ten 
sposób narasta dług IARP wobec ubezpieczyciela. Ściągalność składek jednak systematycznie 
rośnie w odniesieniu do poprzednich okresów. PZU przedstawia na bieżąco aktualny stan 
zaległości  w opłacie składek przez członków Izby. 
 

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. 



KOSZTY DZIAŁAŃ 
Łączny koszt działania zespołu wyniósł 1 600 zł. Nie wydatkowano całości budżetu przewidzianego na 
zespół. 

SPOTKANIA i KONSULTACJE ZESPOŁU w 2020 r. i na początku 2021 r.: 
 
Ze względów na trwający stan epidemii, w trosce o zdrowie członków zespołu i racjonalność 
wydatkowania środków z budżetu IARP zespół pracuje głównie w formie korespondencji 
elektronicznej. 
 
STYCZEŃ 2020 – Analiza i dyskusja na temat Raportu Ubezpieczyciela za 2019 rok. 
 
LUTY – MARZEC 2020 – Analiza i dyskusja na temat Aneksu nr 7 do Umowy Generalnej 
Ubezpieczenia. Uzyskano m.in. objęcie ubezpieczeniem OC biegłych sądowych. 
 
LUTY – MARZEC 2020 - Analiza i dyskusja na temat tekstu jednolitego Umowy Generalnej z PZU 
 
MARZEC 2020 - Analiza i dyskusja na temat otrzymanego od PZU zestawienia polis za lata 2017-2019 
w podziale na sumy gwarancyjne, oraz ryzyka. 
 
MARZEC – KWIECIEŃ 2020 – analiza kwestii ubezpieczeń w IARP oraz PIIB osób będących członkami 
obu samorządów zawodowych. 
Rozporządzenie Ministerstwa Finansów jednoznacznie informuje, że przynależność jednej osoby do 
dwóch samorządów zawodowych: Architektów i Inżynierów Budownictwa, rodzi obowiązek zawarcia 
dwóch odrębnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Zważywszy na charakter i rodzaj 
wykonywanej działalności przez inżyniera i architekta należy każdy z tych zawodów traktować 
oddzielnie i w ten sposób również interpretować obowiązek ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC w obu 
izbach zawarte jest w różnych firmach ubezpieczeniowych: w Izbie Architektów w PZU, w PIIB w STU 
Ergo Hestia, dodatkowo zawierane jest w różnych terminach. W Izbie Architektów od połowy 
kwietnia, natomiast w PIIB dla każdego członka izby sa różne terminy w zależności od miesiąca 
przyjęcia do izby, ale zawsze jest to data od 1 dnia miesiąca.  
 
MAJ 2020 – Analiza i dyskusja na temat pytań OIA: 
1. Pytanie: Czy polisa OC PZU w ramach ubezpieczenia grupowego chroni architekta w okresie 
zaległości składkowych dopuszczonych przepisami IARP?  

Odpowiedź: Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy Generalnej zawartej pomiędzy IARP a PZU 

nie odnosi się do kwestii związanych z płatnością składek ubezpieczeniowych na rzecz OIA. Jeśli 
architekt zgłosi się do ubezpieczenia i wypełni deklarację w przypadku podstawowej sumy 
gwarancyjnej lub wniosek w przypadku wyższych sum gwarancyjnych objęty jest ochroną 
ubezpieczeniową. Po przystąpieniu lub zawarciu umowy ubezpieczenia jest już chroniony w ramach 
udzielonej przez PZU ochrony ubezpieczeniowej, a płatność składki za to ubezpieczenie odbywa się 
zgodnie z zapisami UG. W przypadku braku płatności składki przez Ubezpieczonego uruchamiane są 
narzędzia windykacyjne   

2. Czy polisa OC PZU w ramach ubezpieczenia grupowego chroni architekta w okresie za który jest 
umorzona składka zgodnie z Uchwałą nr F-01-03 KRIA z dnia 17 kwietnia 2003 r.? 

Odpowiedź: j.w.  
 
CZERWIEC – LIPIEC 2020 - interwencja (skuteczna) Przewodniczącego Zespołu do PZU ws. wypłaty 
odszkodowania dla pokrzywdzonego architekta (złamanie obu rąk określono jako 13% uszczerbek na 
zdrowiu i odmówiono wypłaty ubezpieczenia). PZU zastosowało franszyzę wyłączającą w zakresie 
ubezpieczenia NNW przy uszczerbku na zdrowiu. 
 



WRZESIEŃ 2020 – Analiza dotycząca problemu udokumentowania dla klienta zakresu ubezpieczenia 
pracowni projektowej do polisy OC. Dla powyższego należy przedstawić obecnie dwie uchwały PZU  
wraz z Umową Generalną Ubezpieczenia. 
Uzgodniono z PZU wzór - treść dodatkowego dokumentu (załącznika) do polisy zwięźle określającego 
zakres ubezpieczenia (niezbędnego w związku z wymaganiami kontrahentów architekta).  

 
WRZESIEŃ 2020 – interwencja w sprawie członka IARP. 

 
GRUDZIEŃ 2020 - Analiza i dyskusja na temat propozycji aneksu do polisy grupowego ubezpieczenia 
pracowniczego (oferta dla architektów członków IARP, którzy indywidualnie mogą (dobrowolnie) 
podpisywać takie ubezpieczenia). Zgodnie z propozycją aneksu - dla nowych umów zniesiona będzie 
karencja.  Zaopiniowano wniosek pozytywnie jako poszerzenie oferty przy założeniu że decyzja jest 
indywidualna i zależna od potrzeb naszych członków. 
 
STYCZEŃ 2021 Analiza i dyskusja na temat prośby od Inwestora o udzielenie informacji dotyczącej 
numeru polisy OC architekta - naszego członka.  
Udzielono odmownej odpowiedzi: „W odpowiedzi na pismo z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie 
Architekta XXX, Krajowa Rada Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że Izba nie posiada danych, a 
jednocześnie nie jest ani uprawniona ani zobowiązana do przekazywania informacji w zakresie 
numeru obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej. Informacje w powyższym zakresie spółka Smart 
House może uzyskać od arch. XXX, ewentualnie jej ubezpieczyciela.” 
 


