
Konspekt szkolenia dla Architektów

Temat; Ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej architektów – ś
      praktyczne aspekty odpowiedzialno ci zawodowejś

Aspekty;    Część    I. Odpowiedzialność cywilna – zagadnienia ogólne
       Część   II. Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe   OC Architektów

Część  III.  Dobrowolne ubezpieczenie OC Architektów/ pracowni architektonicznych – 
program IARP         

Część I.    

1. Pojęcie i rodzaje szkód
2. Wina umyślna
3. Rażące niedbalstwo
4. Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa
5. Przesłanki odpowiedzialności
6. Odpowiedzialność cywilna za podwykonawców
7. Odpowiedzialność cywilna za pracowników
8. Odpowiedzialność cywilna – przedawnienie roszczeń

       Część II.

9. Zacznijmy od obowiązującego prawa –Suma Gwarancyjna (Czy jest wystarczająca na pokrycie 
realnych roszczeń?)

10. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia
11. Zakres podmiotowy ubezpieczenia
12. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – czasowy zakres ubezpieczenia
13. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – wy czenia odpowiedzialno ciłą ś
14. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – prawo regresu
15. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – obowi zki Ubezpieczycielaą
16. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – obowi zki Ubezpieczonegoą
17. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów , a obowi zek ubezpieczenia OC dla osóbą  

Architektów nale cych do PIIBżą
18. Obowi zkowe ubezpieczenie OC dla osób sporz dzaj cych wiadectwa charakterystykią ą ą ś  

energetycznej budynku.
    
   Cz  III.ęść

19. Ubezpieczenie indywidualne nadwyżkowe Architekta
20. Różnice pomiędzy odpowiedzialnościa Architekta, a odpowiedzialnością z tytyłu prowadzenia 

pracowni architektonicznej lub projektowej
21. Sposób skutecznego zabezpieczenia prowadzonej działalności – Program IARP



22. Rozszerzenia odpowiedzialności PZU  w ramach Programu IARP o ubezpieczenie 
-   rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

           -   rzeczoznawcy do spraw BHP, 

           -   rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych

           -   wskutek wykonywania czynno ci zawodowych w zakresie geologii in ynierskiejś ż

           -   klauzule utraty lub zniszczenia dokumentów

           -   klauzulę terytorialną

23. Procedury zawierania ubezpieczeń dedykowanych dla Architektów w ramach programu IARP
24. Przykłady szkód i konsekwencji w związku z działalnością Architktów i biur archiektonicznych
25. Pytania
26. Dyskusja
27. Podsumowanie szkolenia – najważniejsze aspekty poruszanych tematów.
28. Zakończenie

Przewidywany czas; 1,5 h+ dyskusja
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