
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
organizatora imprez masowych 
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Klasyfikacja imprez  

Imprezy podlegające 
ubezpieczeniu obowiązkowemu 

 

Imprezy masowe w rozumieniu  

art.  2 pkt 2 – 4 ustawy o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych 

i  

odpłatne 
 

Imprezy nie objęte 
ubezpieczeniem obowiązkowym  

Imprezy masowe nieodpłatne 

Inne imprezy  



Źródło obowiązku ubezpieczania 

Imprezy podlegające 
ubezpieczeniu obowiązkowemu 

Art. 53 ust. 1 ustawa o 
bezpieczeństwie imprez 

masowych 

Ustawa  o ubezpieczeniach 
obowiązkowych  

+ 

Rozporządzenie w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia 

OC organizatorów imprez 
masowych 

Imprezy nie objęte 
ubezpieczeniem obowiązkowym  

Zdrowy rozsądek 

Przepisy Kodeksu cywilnego  

+  

OWU oraz klauzula dodatkowa 



Zakres ubezpieczenia OC organizatora imprezy 

Ubezpieczenie obowiązkowe: 

• Szkody będące następstwem zdarzenia, 
które miało miejsce w okresie 
ubezpieczenia  

 

• Szkody wyrządzone działaniem lub 
zaniechaniem ubezpieczeniowego w 
graniach rażącego niedbalstwa ale 
ubezpieczyciel ma prawo regresu wobec 
ubezpieczonego lub osoby za którą 
ponosi on odpowiedzialność 

 

Ubezpieczenie dobrowolne: 

• Zajście wypadku ubezpieczeniowego 
(powstanie szkody) w okresie 
ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z 
tego tytułu przed upływem terminu 
przedawnienia  

 

• Szkody wyrządzone działaniem lub 
zaniechaniem ubezpieczonego do granic 
rażącego niedbalstwa  



Szkody nie objęte ubezpieczeniem OC organizatora imprezy 

Ubezpieczenie obowiązkowe: 

 Wyłączenie szkód (bezwzględne): 

• polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu 
lub utracie rzeczy, wyrządzone osobom 
bliskim ubezpieczonego 

• polegających na zapłacie kar umownych 

• powstałych wskutek działań wojennych 

• wyrządzonych umyślnie 

 

 

 

Ubezpieczenie dobrowolne: 

Wyłączenia szkód (bezwzględne) np.: 

• wyłączenia charakterystyczne dla 
ubezpieczenia obowiązkowego 

• w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie 
nietrzeźwości albo po użyciu środków 
odurzających, substancji psychotropowy, 
itd. 

• jeżeli ubezpieczony lub osoby, którymi się 
posługuje, nie posiadały wymaganych 
przepisami prawa odpowiednich uprawnień 
do wykonywania określonego rodzaju 
działalności  

• powstałych w wyniku aktów terroryzmu, 
niepokojów społecznych, strajków, 
zamieszek lub rozruchów  

• kar pieniężnych, kar umownych, grzywien 
sądowych i administracyjnych, zadatków 



Szkody nie objęte ubezpieczeniem OC organizatora imprezy 

Ubezpieczenie obowiązkowe: 

 

 

Ubezpieczenie dobrowolne: 

Wyłączenia szkód (względne): 

• poniesione przez Policję, Państwową Straż 
Pożarną, inne jednostki ochrony 
przeciwpożarowej, agencję ochrony oraz 
służbę zdrowia, w związku z działaniem w 
miejscu i w czasie trwania imprezy 

• powstałe w pojazdach oraz w rzeczach w 
nich pozostawionych 

• powstałe w następstwie pokazu sztucznych 
ogni, fajerwerków 

Szkody wyrządzone w wyniku rażącego 
niedbalstwa  
oraz  
wyrządzone przez ubezpieczonego lub 
osoby, za które ponosi on 
odpowiedzialność, w stanie po użyciu 
alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo 
po użyciu środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub środków 
zastępczych w rozumieniu przepisów o 
przeciwdziałaniu narkomanii – 
ubezpieczyciel zachowuje prawo do 
regresu wobec ubezpieczonego  



Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC 

 

Suma gwarancyjna to górna granica odpowiedzialności  

ubezpieczyciela - NIE ubezpieczonego! 

 

Obejmuje: 

• odszkodowanie za szkodę i zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną 
osobom trzecim, rentę 

• koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody 

• koszty obrony w postępowaniu sądowym, podjętych na polecenie 
lub za zgodą zakładu ubezpieczeń 

 

W ubezpieczeniu obowiązkowym ustalana przy zastosowaniu  

średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w  

roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta 

 

 



Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC 

Ubezpieczenie obowiązkowe OC 

Minimalna SG dla masowej imprezy 
artystyczno-rozrywkowej, w budynku, 
liczba miejsc 500 – 1 000  

10 000 euro * 4,2935 (kurs z dnia 4  

stycznia 2016 r.) = 42 935 zł 

 

W wyniku pobicia uczestnik imprezy doznał 
obrażeń ciała w postaci stłuczenia głowy i 
klatki piersiowe, wstrząśnienia mózgu z 
utratą przytomności, krwawienia 
podpajęczynówkowego, stłuczenia twarzy i 
otarcia naskórka policzka prawnego, urazu 
barku prawnego z ograniczeniem ruchowości, 
urazu prawego kolana ze znacznym 
ograniczeniem ruchowości ogólnego 
potłuczenia ciała 

67 260 zł tytułem odszkodowania za  

utracone dochody 

67 500 zł tytułem zadośćuczynienia 

3 200 zł zwrot kosztów leczenia  

4 200 zł koszty za opiekę osoby trzeciej  

3 540 zł miesięczna renta tytułem 
utraconych zarobków  

= 145 700 zł  

 



Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC 

Ubezpieczenie obowiązkowe: 

 

 

Ubezpieczenie dobrowolne: 

 

Suma gwarancyjna ustalana przez 

ubezpieczającego 

Minimalna suma gwarancyjna 
wynika z przepisów rozporządzenia 

Ubezpieczenie nadwyżkowe: 

Dodatkowa suma gwarancyjna, która może 
być uruchomiona po wyczerpaniu sumy 
gwarancyjnej z ww. ubezpieczeń 



Dywersyfikacja ryzyka finansowego organizatora imprezy 

 

 

 

 

 

Odpowiedzialność za 
szkodę wyrządzoną w 

związku z imprezą  

Organizator 

Agencja ochrony 

 

Ubezpieczenie 
obowiązkowe OC 

Firma cateringowa 

Dobrowolne 
ubezpieczenie OC z 
tytułu prowadzonej 

działalności  

Firma transportowa 

Ubezpieczenie 
obowiązkowe OC 

Inne podmioty 

Ubezpieczenie OC z 
tytułu 

prowadzonej 
działalności  



Ubezpieczenia związane z organizacją imprez 

 

• Obowiązkowe ubezpieczenie OC organizatora imprezy masowej odpłatnej 

 

• Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (klauzula dodatkowa) 

 

• Ubezpieczenie innych podmiotów, które współuczestniczą w organizacji imprezy 

 

• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników imprezy 

 

• Ubezpieczenie odwołania imprezy  

 

• Ubezpieczenie mienia (własnego) 

 

 

Projekt 
 
 
 
 

Jak? 
Kto? 

 
 



Dziękuję za uwagę 


