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INSPEKCJA 
UBEZPIECZENIOWA: 

DOWIEDZ SIĘ, JAK WYJŚĆ  
Z NIEJ ZWYCIĘSKO

CO WŁAŚCICIELE FIRM MUSZĄ WIEDZIEĆ O PRZYGOTOWANIU SIĘ I POMYŚLNYM PRZEJŚCIU  

INSPEKCJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UBEZPIECZYCIELA PRZED ZAKUPEM UBEZPIECZENIA NA  

WYPADEK SZKODY MAJĄTKOWEJ LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI 
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SPIS TREŚCI

Jeśli kupiłeś dla swojej firmy polisę ubezpieczeniową od  
ryzyk majątkowych lub utraty zysku w wyniku przerwy  
w Działalności (lub jesteś zainteresowany zrobieniem tego),  
istnieje duże prawdopodobieństwo, że lokalizację Twojej firmy 
odwiedzi inspektor ubezpieczeniowy.

To będzie ważny dzień, ponieważ informacje zebrane przez 
przedstawiciela ubezpieczyciela zostaną wykorzystane do określenia 
zakresu, warunków i wyłączeń dotyczących potencjalnej polisy, a także 
kwoty składki — oraz tego, czy w ogóle kwalifikujesz się do objęcia 
ochroną ubezpieczeniową. Innymi słowy, z pewnością w Twoim 
najlepszym interesie leży odpowiednie przygotowanie się do inspekcji.

Jakich informacji będzie szukał ubezpieczyciel, w jaki sposób można 
poprawić swój „wynik” na tym etapie i co należy, a czego nie należy 
robić? Ten oficjalny raport firmy Riskonet ma na celu ułatwienie 
przygotowania się do inspekcji.
 
Leszek Golachowski 
Starszy Konsultant

WAŻNY 
DZIEŃ
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DLA POLIS OBEJMUJĄCYCH RYZYKA MAJĄTKOWE I UTRATĘ ZYSKU  

POWSZECHNIE WYMAGANE SĄ KONTROLE PROWADZONE W MIEJSCU UBEZPIECZENIA,  

CZĘSTO JESZCZE PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY PRZEZ UBEZPIECZYCIELA. JEŚLI TWOJA  

FIRMA ZAMIERZA SIĘ UBEZPIECZYĆ PRZED RYZYKAMI MAJĄTKOWYMI I UTRATĄ ZYSKU,  

NALEŻY OCZEKIWAĆ, ŻE UBEZPIECZYCIEL BĘDZIE CHCIAŁ SIĘ ZORIENTOWAĆ NA JAKIE RYZYKA  

JESTEŚ NARAŻONY I CO ROBISZ, ABY NIMI ZARZĄDZAĆ. Z DUŻYM PRAWDOPODOBIEŃSTWEM  

W OCENIE UWZGLĘDNIONY ZOSTANIE RODZAJ TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI, RYZYKA PROCESOWE  

I ZEWNĘTRZNE, PROCEDURY OPERACYJNE I AWARYJNE, ŚRODKI I SYSTEMY  

ZABEZPIECZEŃ ORAZ KONSTRUKCJA GŁÓWNYCH OBIEKTÓW.

O UBEZPIECZYCIELACH I RYZYKACH

W końcu wykupienie ubezpieczenia na wypadek szkód mająt-
kowych i utraty zysku jest jak złożenie wniosku o finansowa-
nie do banku – w grę wchodzą duże pieniądze. Gdy ubiegasz 
się o linię kredytową, bank chce wiedzieć, jaka jest Twoja  
sytuacja finansowa. Analogicznie kiedy zgłaszasz zapotrzebo-
wanie na polisę ubezpieczeniową, ubezpieczyciel będzie 
chciał wiedzieć, jak dojrzałe są praktyki zarządzania ryzykiem 
w Twojej firmie.

Informacje są zatem kluczowe dla odpowiedzi na pytanie,  
czy i na jakich zasadach ubezpieczyciel zaproponuje ochronę 
ubezpieczeniową, czyli innymi słowy, czy ubezpieczyciel jest 
przygotowany na „zarezerwowanie” środków finansowych na 
potencjalną wypłatę odszkowania w przypadku wystąpienia 
szkody lub straty. Łatwo sobie wyobrazić, że ubezpieczyciel 
będzie chciał uzyskać dostęp do podstawowych informacji  
o firmie, w tym dane dotyczące wartości majątku.

OBECNE TRENDY  
WYMAGAJĄ CZUJNOŚCI
Fakt, że inspekcje odbywają się częściej, jest również wyni-
kiem najnowszego trendu usztywnienia na rynku ubezpie- 
czeń, częściowo z powodu strat poniesionych przez sektor 
ubezpieczeniowy w ciągu ostatnich kilku lat. Ubezpieczyciele  
zachowują baczną czujność wobec ryzyk, które ubezpieczają  
i krytycznie analizują zalety i wady przed wydaniem jakich- 
kolwiek nowych polis lub dokonaniem odnowienia już istnie-
jących. Bardziej niż kiedykolwiek właściciele firm powinni  
nie tylko zapewnić dostęp do odpowiednich informacji, ale 
także stworzyć kanały efektywnej komunikacji z ubezpieczy-
cielem, z zaangażowaniem brokera, bądź bezpośrednio.

Częstsze inspekcje świadczą też o nowym podejściu firm 
ubezpieczeniowych. Przedstawiciel ubezpieczyciela przycho-
dzi, obserwuje i identyfikuje obszary, które mogą stwarzać lub 
zwiększać ryzyko. Najlepszą radą jakiej może udzielić firma 
Riskonet jest poważne potraktowanie inspekcji, przygotowa-
nie się do niej, a następnie odbycie szczerej dyskusji na  
temat wyników. Podczas inspekcji pokaż, co dzieje się  
w Twojej organizacji, ale zachowaj także trochę instynktu 

samozachowawczego: najlepiej jest wziąć sprawy w swoje 
ręce i otwarcie mówić o własnych interesach i tym, jak można 
je dostosować do interesów ubezpieczyciela. W tym sensie 
wizyta kontrolna jest częścią procesu akceptacji ryzyka  
– a w rzeczywistości częścią negocjacji i/lub dialogu oraz 
interakcji między Twoją firmą a ubezpieczycielem, w ramach 
której ustala się warunki polisy ubezpieczeniowej, akcepto-
walne dla obu stron. Dobre przygotowanie i współpraca  
w trakcie inspekcji działa na Twoją korzyść!

Być może proces akceptacji i inspekcja mogą (a nawet muszą) 
służyć jako punkt wyjścia dla bardziej całościowego podejścia 
do zarządzania ryzykiem. Punkt wyjścia dla oceny celów  
biznesowych i ryzyka w skali całej firmy, z uwzględnieniem 
interesariuszy, wewnętrznych wymogów i potrzeb, a także 
oczekiwań podmiotów zewnętrznych. 

UBEZPIECZYCIELE:  
INFORMACJE I WYTYCZNE
Ubezpieczyciele zdecydują, czy podejmą współpracę z Tobą  
na podstawie informacji, które są w stanie zebrać na temat 
ryzyk, które chcesz ubezpieczyć. Polityka akceptacji danego 
ubezpieczyciela jest formalnie określona w wewnętrznych 
wytycznych danego ubezpieczyciela. Są one wynikiem strate-
gicznych porozumień między zarządem ubezpieczyciela  
a jego właścicielami i/lub udziałowcami, ale z pewnością 
wynikają również z umów, które firma ubezpieczeniowa 
zawarła ze swoimi reasekuratorami.

Innymi słowy polityka akceptacji może się znacznie różnić  
w zależności od ubezpieczyciela, a to z kolei wpłynie na ocenę 
Twojej firmy oraz treść i wagę przedstawionych zaleceń.
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WIZYTA ZOSTAŁA ZAPLANOWANA. W UZGODNIONYM DNIU PRZEDSTAWICIEL  

UBEZPIECZYCIELA LUB ICH GRUPA ODWIEDZI TWOJĄ FIRMĘ. NIE TYLKO SPRAWDZĄ,  

CZY FIRMA I JEJ DZIAŁALNOŚĆ OGÓLNIE SPRAWIA POZYTYWNE WRAŻENIE, ALE BĘDĄ  

RÓWNIEŻ ZWRACAĆ UWAGĘ NA ŚCIŚLE OKREŚLONE ASPEKTY.

PRZYGOTOWANIE SIĘ  
DO INSPEKCJI

Większość pytań będzie dotyczyć trzech dziedzin: finansowej, 
operacyjnej i technicznej. Dlatego rozsądnie byłoby zaanga- 
żować podczas inspekcji osoby kompetentne w każdej z tych 
dziedzin. Istnieją dwa sposoby osiągnięcia tego celu: poprzez 
umożliwienie Twojemu menedżerowi zebrania istotnych 
informacji przed rozpoczęciem się inspekcji (lub przydzielenie 
innej osobie tego zadania), a także poprzez umożliwienie 
menedżerowi osobistego wzięcia udziału w inspekcji, aby 
mógł odpowiedzieć na pytania i udzielić wszelkich potrzeb-
nych wyjaśnień.

NA CZYM POLEGA INSPEKCJA?
•  Wywiad z rundą pytań – udzielisz niezbędnych informacji  

w odpowiedzi na pytania, w razie potrzeby dostarczając 
dodatkowych informacji i dokumentów.

•  Oględziny budynków i terenu firmy – będziesz towarzyszyć 
inspektorowi podczas wizyty w Twoich obiektach produk-
cyjnych i magazynowych. Pomieszczenia techniczne  
i gospodarcze będą również objęte inspekcją, o ile nie  
są one objęte zakazem wstępu dla osób trzecich (jak na 
przykład w przypadku komór transformatorowych). Podczas 
wizyty mogą być również kontrolowane dachy (w związku  
z ryzykiem zalania czy w celu sprawdzenia efektywności 
przegród ogniowych, itd.).

•  Przegląd dokumentacji – inspektor przed wizytą przed- 
stawi listę dokuementów z którymi musi się zapoznać  
w celu dokonania pełnej oceny ryzyka, możliwe jest rów-
nież udostępnienie wybranej dokumentacji przed  
inspekcją w zakładzie.

•  Podsumowanie – przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej 
podzieli się swoimi ustaleniami i wnioskami oraz omówi 
ewentualne zalecenia. Ponieważ względy finansowe często 
odgrywają rolę w tych dyskusjach, pożądane jest, aby 
uczestniczył w nich jeden z pracowników działu finanso-
wego firmy.

ILE CZASU 
ZAJMIE INSPEKCJA?
Zależy to od wielkości pomieszczeń, budynków i terenu, a 
także od złożoności procesów produkcyjnych. Należy przygo-
tować się na inspekcję trwającą co najmniej pół dnia, a w 
przypadku większych zakładów może ona zająć nawet cały 
dzień. W określonych sytuacjach kontrola może trwać nawet 
dłużej, na przykład gdy Twoja działalność ma charakter specja-
listyczny lub gdy wymagają tego Twoje budynki (sposób 
wykorzystania, uwarunkowania techniczne lub ich stan). 

Jeśli dany ubezpieczyciel odwiedza Twoją organizację po raz 
pierwszy, wizyta może trwać dłużej. W takich przypadkach 
potrzebne informacje muszą zostać zebrane „od zera”.

Jeśli jest to inspekcja okresowa (ponowna), często zajmuje  
ona mniej czasu. Wynika to z faktu, że dużo informacji jest już 
dostępnych i możliwe będzie (w określonych przypadkach) 
pominięcie niektórych części budynków i/lub pomieszczeń  
w trakcie oględzin oraz szybka aktualizacja wcześniej  
uzyskanych informacji.

JAKIE TEMATY OBEJMIE INSPEKCJA?
Podczas inspekcji mogą zostać poruszone następujące tematy 
(patrz lista kontrolna na końcu raportu): 
•  rodzaj konstrukcji;
•  prowadzona działalność;
•  rodzaj składowania;
•  zasilanie w media;
•  systemy zabezpieczeń technicznych i pożarowych;
•  zarządzanie i organizacja.

Aby podjąć decyzję o akceptacji, ubezpieczyciele z reguły 
wymagają minimalnego zakresu informacji określanego  
w branży jako „COPE”:
•  Konstrukcja (Construction);
•  Działalność (Operation);
•  Zabezpieczenia (Protection);
•  Narażenie (Exposure).

DOKUMENTY,  
KTÓRE TRZEBA PRZEDŁOŻYĆ
Istnieje szereg konkretnych dokumentów, o które ubezpie- 
czyciel poprosi podczas lub po inspekcji. Upewnij się, że  
są one dostępne i aktuane. W większości przypadków będą  
to dokumenty które:
•  wskazują aktualny stan i funkcjonalność instalacji  

bezpieczeństwa budynków oraz mediów;
•  dają wyobrażenie o działalności firmy;
•  pokazują fizyczne położenie i wzajemne odległości budyn-

ków i ważnych instalacji na terenie firmy. 

Szczególnie w przypadku systemów sygnalizacji pożaru, insta-
lacji tryskaczowych i innych instalacji przeciwpożarowych 
należy zapewnić dostęp do projektów powykonawczych, pro-
tokołów z przeglądów oraz posiadanych certyfikatów, aby 
umożliwić właściwą ocenę adekwatności tych instalacji. 
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PO ZAKOŃCZENIU INSPEKCJI:  
WYNIKI I ZALECENIA

Przedstawiane zalecenia obejmują przede wszystkim kwestie, 
w których firma odbiega od kryteriów akceptacji dotyczących 
polisy lub zakresu ochrony. Chociaż wynikające z tego wnioski 
i zalecenia mogą się znacznie różnić, zazwyczaj obejmują one 
następujące aspekty: 
•  Zmiany organizacyjne: utrzymanie porządku, polityka  

dotycząca palenia, sposób wykonywania prac poża- 
rowo niebezpiecznych, organizacja przeglądów.  
Zalecenia te można zazwyczaj realizować bez znaczących 
nakładów finansowych i będą one stosunkowo łatwe  
do wdrożenia.

•  Zabezpieczenia fizyczne – zmiany wymagające zapewnie-
nia określonego budżetu inwestycyjnego na ich realizację: 
rozbudowa i/lub instalacja systemu bezpieczeństwa poża-
rowego lub innych zabezpieczeń, naprawa budynków lub 
oddzieleń przeciwpożarowych, rozbudowa i/lub instalacja 
systemów sygnalizacji włamania itp.

WYMAGANIA CZY ZALECENIA?  
PODJĘCIE DECYZJI O TYM,  
CZY SIĘ ZASTOSOWAĆ
Niezależnie od decyzji danego ubezpieczyciela w odnie- 
sieniu do Twojej firmy i zidentyfikowanego ryzyka ubez- 
pieczeniowego, jego zalecenia w odróżnieniu od wymogów 
wynikających z krajowych przepisów nakazowych nie  
są obowiązkowe. 

Kiedy ubezpieczyciel wydaje zalecenie, nie ma możliwości 
wyegzekwowania zastosowania go. Jest jednak tak, że  
zastosowanie może być warunkiem akceptacji, tj. nieza- 
stosowanie się do zaleceń może skutkować odmową  
objęcia ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel może nawet zdecy- 
dować o całkowitej odmowie przyznania ochrony ubezpie- 
czeniowej, jeśli zaobserwowana sytuacja odbiega zbytnio  
od przyjętych przez niego kryteriów. Dlatego bardzo ważne 
jest, aby w porozumieniu z ubezpieczycielem ustalić sposób  
i zakres możliwej realizacji wymogów sformuowanych po 
inspekcji w kontekście Twoich uwarunkowań budżetowych  
i organizacyjnych.

NIE DO KOŃCA BEZ ZOBOWIĄZAŃ!
Jak poważne jest to w rzeczywistości? Kiedy ubezpieczyciel 
odwiedza Twoją firmę w związku z uzyskaniem oferty ubezpie-
czeniowej, najlepiej jest spełnić jego zalecenia, gdy tylko jest 
to możliwe – lub podjąć z nim współpracę w celu określenia 
działań, które są zarówno skuteczne jak i wykonalne. 

Jeśli kontrola jest przeprowadzana w związku z aktualną 
umową ubezpieczenia, wynik w większości przypadków nie 

będzie miał bezpośrednich konsekwencji dla warunków 
polisy, z pewnymi wyjątkami:
•  Jeśli zalecenia dotyczą instalacji bezpieczeństwa, które 

należą do kryteriów akceptacji i zostały określone jako 
takie w polisie.

•  Jeśli podczas inspekcji okaże się, że dana lokalizacja  
stwarza znacznie zwiększone ryzyko (często określane  
w terminologii ubezpieczeniowej jako „złe ryzyko”).  
Z drugiej strony zastosowanie zaleceń może rzeczywiście 
mieć znaczenie dla następnego odnowienia (przedłużenia) 
polisy ubezpieczeniowej.

Stopień i sposób spełnienia wymagań może mieć wpływ na 
akceptację przez ubezpieczyciela (czy odnowić ubezpieczenie 
lub czy odnowić tylko wtedy, gdy wdrożone zostaną konkretne 
zalecenia) lub składkę ubezpieczeniową i warunki ochrony 
ubezpieczeniowej (kwota składki, udział własny, wyłączenia  
i tak dalej). Zaleca się zatem aby decyzja dotyczącą (nie)wdro-
żenia zaleceń poprzedzona była każdorazowo akcepatcją ze 
strony zarządu/właściciela firmy.

SCENARIUSZE SZKODOWE 
I PODZIAŁ WARTOŚCI:  
CO UBEZPIECZYCIEL BĘDZIE  
CHCIAŁ WIEDZIEĆ
Na podstawie ustaleń poczynionych podczas wizyty, ubez- 
pieczyciel opracuje scenariusze szkodowe obejmujące  
przewidywane straty w różnych okolicznościach. Takie scena-
riusze stanowią podstawę do ustalenia potencjalnych wypłat 
z tytułu ubezpieczenia, które ubezpieczyciele muszą wziąć 
pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o objęciu ochroną 
ubezpieczeniową lub jej przedłużeniu. Opracowanie tych  
scenariuszy wymaga danych na temat:
•  Sumy ubezpieczenia i podziału tej wartości na poszcze-

gólne budynki/obszary (maszyny i urządzenia oraz  
środki obrotowe).

•  Wartości poszczególnych budynków i/lub (potencjalnie) 
wartości części budynków, w których znajduje się odpo-
wiednie wyposażenie i towary. 

•  Uwarunkowań wystąpienia przerw w działalności spowo-
dowanej szkodą majątkową.

Nowy ubezpieczyciel będzie również chciał wiedzieć  
o wszelkich szkodach poniesionych w okresie od trzech  
do dziesięciu lat wstecz. Obejmuje to zarówno zgłoszone  
roszczenia, jak i wypłacone odszkodowania w okresie przed 
przeprowadzeniem inspekcji. Konieczne będzie wskazanie  
co spowodowało szkodę,konsekwencje jej wystąpienia oraz 
kwoty roszczenia/odszkodowania.

UBEZPIECZYCIEL ANALIZUJE SYTUACJĘ I ROZWAŻA RYZYKO W ŚWIETLE ŚRODKÓW,  

KTÓRE ZOSTAŁY JUŻ PODJĘTE W CELU OGRANICZENIA ZAGROŻEŃ. 
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TERMINY I POJĘCIA

–  Szkody majątkowe  
i przerwa w działalności

  Międzynarodowa branża ubezpieczeniowa używa skrótów 
PD i BI w odniesieniu do szkód majątkowych i później-
szego przerwania działalności (przerwa w prowadzeniu 
działalności). Zniszczenie zakładu produkcyjnego przez 
pożar i poniesione w wyniku tego straty handlowe byłyby 
typowym przykładem szkody PD/BI.

–  PD: szkoda majątkowa
  Jest to ogólny, międzynarodowy termin z zakresu ubez- 

pieczeń na określenie uszkodzenia lub utraty rzeczy  
materialnych, takich jak budynki, wyposażenie i towary,  
w wyniku czynników zewnętrznych takich jak pożar, 
wybuch, powódź, trzęsienie ziemi i tak dalej.

–  BI: przerwa w działalności
  Ogólny, używany międzynarodowo termin  

z zakresu ubezpieczeń na określenie przerwania  
działalności firmy.

–  Maksymalna wartość strat
  Rozważane są zazwyczaj dwa scenariusze. Scenariusz  

„normalny”, w którym wszystkie środki zapobiegania  
pożarom działają prawidłowo, oraz scenariusz „najgorszy  
z możliwych”, w którym żaden z istniejących środków  
nie zadziałał tak, jak powinien.

  Typowymi skrótami oznaczającymi przewidywaną  
wartość strat są EML, NLE, MPL, MFL i PML. Ubezpieczyciele 
posługują się różnymi definicjami w określeniu do tych 
samych terminów. 

–  Normalny scenariusz straty/szkody  
(w skrócie EML, NLE itp.)

  Przewidywana strata lub szkoda, która może wystąpić  
w normalnych okolicznościach, w których zabezpieczenia 
takie jak oddzielenia przeciwpożarowe i systemy alar- 
mowe działają prawidłowo, a straż pożarna reaguje szybko 
i odpowiednio.

–  Najgorszy z możliwych scenariuszy  
(w skrócie MPL, MFL, PML itp.) 

  Przewidywana strata lub szkoda, która może wystąpić  
w najgorszych możliwych okolicznościach, zabezpiecze- 
nia przeciwpożarowe i czy instalacje gaśnicze nie  
działają, a straż pożarna nie reaguje lub reaguje ze  
znaczącym opóźnieniem. 

Powyższe przykłady przedstawiają tylko kilka skrótów  
używanych przez ubezpieczycieli do opisywania scena- 
riuszy szkody/straty. To jaki scenariusz przyjmie inżynier  
ubezpieczyciela uzależniony jest od definicji Maksymalnej 
Szkody, a nie od zastosowanego, często wprowadzającego  
w błąd skrótu.

JEŚLI CHCESZ SKUTECZNIE KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z UBEZPIECZYCIELM PODCZAS INSPEKCJI,  

DOBRZE JEST ZAPOZNAĆ SIĘ Z CZĘSTO UŻYWANYMI TERMINAMI I POJĘCIAMI.  

KILKA TAKICH TERMINÓW ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ.

CO MUSISZ WIEDZIEĆ  
O ODDZIELENIACH  
PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ  
MINIMALNYCH ODLEGŁOŚCIACH  
MIĘDZY BUDYNKAMI
–  Minimalne odległości
  Odnosi się to do minimalnej odległości między budyn- 

kiem lub kompleksem budynków, a sąsiednim budynkiem 
lub kompleksem, która jest uważana za bezpieczną  
(w zależności od okolicznościu może wynosić co najmniej 
10 metrów pasa wolnego od składowania). Niektórzy  
ubezpieczyciele mają własne wytyczne dotyczące akcep- 
tacji określające minimalną bezpieczną odległość  
od 15 do 50 metrów.  
Te bezpieczne odległości są w praktyce ustalane częściowo 
na podstawie maksymalnego obciążenia ogniowego  
w poszczególnych budynkach/kompleksach.

–  Ściany oddzielenia pożarowego
  Muszą one być zgodne z szeregiem szczegółowych  

wytycznych, takich jak wystarczająca ognioodporność  
(od 30 do 240 minut), brak otworów (nawet jeśli są wypo-
sażone w drzwi przeciwpożarowe itp.), samonośność.

–  Ściany oddzielenia  
pożarowego w połączeniu  
z instalacjami przeciwpożarowymi

  W normalnych scenariuszach lżejsze przegrody 
ogniotrwałe w połączeniu z odpowiednimi instalacjami 
przeciwpożarowymi, takimi jak systemy sygnalizacji pożaru, 
odgrywają ważną rolę. W zależności od ognioodporności 
konstrukcji budowlanych i niezawodności instalacji prze-
ciwpożarowych, inwestycje w te środki mogą prowadzić  
do zmiany scenariusza szkodowego. 

–  Minimalne wymogi dotyczące klasy odporności ogniowej 
elementów budynków, dopuszczalnej gęstości obciążenia 
ogniowego, wielkości stref pożarowych, stosowanych 
materiałów i wymaganych instalacji przeciwpożarowych 
zawarte są w krajowych przepisach techniczno-budow- 
lanych. Wypełnienie wymogów przepisów nakazowych  
jest bezwzglęndym obowiązkiem Właściciela obiektu  
niezależnie od zaleceń sformułowanych po inspekcji 
ubezpieczeniowej.

–  Ściany przeciwpożarowe
  Na ich określenie używa się szerokiej gamy nazw, takich  

jak ściana ogniowa i przegroda ogniotrwała; ich celem  
jest zapobieganie i/lub opóźnianie rozprzestrzeniania się 
ognia wskutek przedostawania się i rozgorzenia. „Ściana 
oddzielenia pożarowego” jest najbardziej oficjalnym termi-
nem. Odporność ogniowa danej konstrukcji wynosi od  
30 do 240 minut.
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TERMINY I POJĘCIA

–  Kurtyny dymowe
  Ten rodzaj bariery zapewnia miejscowe zabezpieczenie 

przed rozprzestrzenianiem się dymu. Oczywiście możliwe 
jest wykorzystywanie ścian przeciwpożarowych jako  
kurtyn dymowych. Kurtyny dymowe mają szczególne  
znaczenie w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.

–  Strefa pożarowa / pomieszczenie  
wydzielone pożarowo

  Obszar odseparowany od sąsiadującej przestrzeni przy 
pomocy elementów oddzielenia pożarowego (ściany, 
stropy, dach).
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LISTY KONTROLNE

1
O CO ZAPYTA UBEZPIECZYCIEL?  
TA LISTA POMOŻE  
CI SIĘ PRZYGOTOWAĆ
– Ogólne
  Krótkie podsumowanie dotyczące działalności firmy, 

historia
– Organizacja
  Liczba pracowników, godziny pracy, planowe przestoje, 

schemat organizacyjny
– Działalność operacyjna prowadzona na miejscu
  Produkcja, procesy, magazynowanie, transport wewnętrzny
– Lokalizacja
  Lokalizacja (otoczenie, droga dojazdowa, infrastrutura), 

sąsiedzi
– Konstrukcja
  Budynki, instalacje produkcyjne/procesowe;  

oddzielenia pożarowe
– Procesy
  Ryzyko procesowe (ciśnienia i temperatury), automatyzacja 

procesów (sprzęt, oprogramowanie, kopie zapasowe)
– Urządzenia procesowe
  Ogrzewanie, chłodzenie
– Dodatkowe procesy
  Czyszczenie, odpylanie
– Magazynowanie
  Metoda przechowywania, podział na strefy pożarowe, 

obciążenia ogniowe
– Media
  Energia elektryczna, olej/gaz, woda, chłodnictwo
– Instalacje
  Wentylacja i klimatyzacja, ochrona odgromowa
– Utrzymanie ruchu
  Organizacja nadzoru oraz przeglądów maszyn i urządzeń 
– Utrzymanie porządku
  Ład i porządek, gromadzenie odpadów, polityka dotycząca 

palenia, pomieszczenia techniczne, wykonywanie prac 
pożarowo-niebezpiecznych

– Klęski żywiołowe
  Prawdopodobieństwo uszkodzenia w wyniku burzy,  

deszczu/śniegu, powodzi, uderzenia pioruna
– Włamanie / kradzież z włamaniem / wandalizm
  Produkty i instalacje, bezpieczeństwo i ochrona (budyn- 

ków, elektroniczna, organizacyjna), bezpieczeństwo 
wewnętrzne i ograniczenie dostępu (recepcja, portier), 
firma ochroniarska

– Bezpieczeństwo pożarowe
  Automatyczna detekcja pożaru, instalacje gaśnicze  

(instalacje tryskaczowe, gaszenie gazem), straż pożarna, 
zaopatrzenie w wodę, środki organizacyjne (wewnętrzny 
zespół reagowania kryzysowego, instrukcja bezpie- 
czeństwa pożarowego).

– Utrata zysku 
  Czas odbudowy, czas dostawy sprzętu, automatyzacja, 

dostawcy, klienci, wąskie gardła, wzajemne zależności  

(w ramach grupy kapitałowej), alternatywni dostawcy, pod-
wykonawcy (wewnątrz grupy bądź obcy).

– Suma ubezpieczenia
 •  W przypadku budynków (zazwyczaj wartość 

odtworzeniowa);
 •  W przypadku instalacji i wyposażenia w budynkach i na 

terenie firmy (zazwyczaj wartość odtworzeniowa);
 •  W przypadku towarów, takich jak surowce, półprodukty  

i produkty końcowe (zazwyczaj koszt zakupu/  
sprzedaży netto);

 •  W przypadku utraty zysku (zysk finansowy  
+ koszty stałe);

– Podział wartości
  Podział sumy ubezpieczenia między różnymi strefami 

pożarowymi na budynki, maszyny i urządzenia oraz środki 
trwałe w danej strefie/budynku.

– Dotychczasowe szkody
  Wykaz oraz opis (powód, skutki) dotychczasowych szkód  

w firmie.
– Planowane inwestycje / rozbudowy
  Planowane inwestycje w ciągu najbliższych lat w nową 

technologię, zmiana technologii, rozbudowa lub moderni-
zacja budynków, budowa nowych obiektów.

2
DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Z INSPEKCJĄ
•  mapa terenu firmy z oznaczonymi budynkami/budow- 

lami (kopia)
•  zdjęcie lotnicze (kopia)
•  opis/schemat głównych procesów wytwórczych (kopia)
•  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (oryginał do 

wglądu lub kopia)
•  projekty powykonawcze instalacji i systemów ppoż.  

(detekcja pożaru, instalacja tryskaczowa i inne stałe  
urządzenia gaśnicze)

•  protokoły z ostatnich przeglądów instalacji ppoż. oraz 
mediów kluczowych dla działalności,

•  plan zachowania ciągłości działalności (BCP - Business 
Contingency Plan)

•  plany przeglądów i konserwacji budynków i instalacji
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ZASTRZEŻENIE 
To jest publikacja firmy Riskonet Polska  

Sp. z o.o. Żadne treści niniejszego wydania  
nie mogą być powielane, przechowywane  

w zautomatyzowanej bazie danych ani poda-
wane do publicznej wiadomości w jakiejkol-

wiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez 
względu na to, czy zostałyby użyte metody 

elektroniczne, mechaniczne, wydruk, fotoko-
pia, czy jakiekolwiek inne metody, bez 

uprzedniej pisemnej zgody firmy Riskonet.

Kraków, sierpień 2019 r.

CZY JEST TO ZBYT SKOMPLIKOWANE  
I CHCESZ SKORZYSTAĆ Z PROFESJONALNEJ POMOCY?

Potrzebujesz pomocy w określeniu konkretnych zagrożeń 
występujących w Twojej firmie, a może chcesz uzyskać porady 
dotyczące potencjalnych problemów z bezpieczeństwem, 
które mogły zostać przeoczone? A może jesteś menedżerem, 
dyrektorem lub właścicielem firmy, który chciałby dowiedzieć 
się więcej o skutecznym przygotowaniu się i pomyślnym 
przejściu kontroli ubezpieczeniowej? Prosimy o niezobo- 
wiązujący kontakt z Leszkiem Golachowski lub Robertem 
Kurzacem. Chętnie pomożemy Ci znaleźć rozwiązania. 

RISKONET.COM

L E S Z E K  G O L A C H O W S K I 
Starszy Konsultant

leszek.golachowski@riskonet.com
+48 663 336 844

R O B E R T  K U R Z A C
Starszy Konsultant

robert.kurzac@riskonet.com
+48 600 492 994


