UMOWA PREWENCYJNA

zawarta w dniu ……………………..2016 r. w Warszawie pomiędzy:
Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy al. Jana
Pawła II 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000030211, NIP 527-020-60-56, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 295.000.000 zł,
reprezentowaną przez:
Wojciecha Kropiewnickiego – Dyrektora Biura Sprzedaży Korporacyjnej PZU Życie SA
Michała Lehmana – Dyrektora Zarządzającego ds. Korporacyjnych w Grupie PZU
zwaną dalej PZU Życie SA
a
Komendantem Głównym Policji, nadinspektorem dr Jarosławem Szymczykiem z siedzibą przy
ul. Puławskiej 148/150, 02-624 Warszawa, NIP 521-31-72-762, REGON: 01137497
i
Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów, z siedzibą w Warszawie,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119295, REGON:
006731897, reprezentowanym przez:
Grzegorza Nemsa – Przewodniczącego Związku
Piotra Malona – Wiceprzewodniczącego Związku
i
Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Policji, z siedzibą w Warszawie,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331407, REGON:
273119548, reprezentowanym przez:
Małgorzatę Lewicką – Przewodniczącą Związku
i
Związkiem Zawodowym Pracowników Policji, z siedzibą w Katowicach, wpisanym do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000182539, REGON: 277439189,
reprezentowanym przez:
Danutę Hus – Przewodniczącą Związku
i
Związkiem Zawodowym Pracowników MSWiAP, z siedzibą w Warszawie, wpisanym do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000149722, REGON: 010662377,
reprezentowanym przez:
Beatę Kalicką – Przewodniczącą Zarządu Krajowego ZZP MSWiAP

Barbarę Szerlowską – Heman – Wiceprzewodniczącą Zarządu Krajowego ZZP MSWiAP
ds. Pracowników Policji, BOR, MSW
- łącznie zwanymi dalej „Policją”, „Odbiorcą środków prewencyjnych”,
zwanymi także dalej wspólnie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.
Zważywszy, że wolą Stron jest współpraca w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej policjantów i pracowników Policji oraz członków ich rodzin, Strony niniejszym
potwierdzają, co następuje:
§1
1. PZU Życie SA, w ramach prowadzenia działalności prewencyjnej mającej na celu zapobieganie
powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, zobowiązuje się
finansować z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA, zadania prewencyjne mające na celu:
1) poprawę bezpieczeństwa policjantów i pracowników Policji ubezpieczonych w ramach
Programu Ubezpieczeniowego „Policja 2015”, z wyłączeniem zakupu pojazdów;
2) ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną policjantów i pracowników Policji oraz
członków ich rodzin ubezpieczonych w ramach Programu Ubezpieczeniowego „Policja
2015”;
3) likwidację zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, tj.
w jednostkach organizacyjnych Policji, w których policjanci i pracownicy objęci są
umową ubezpieczenia w Programie Ubezpieczeniowym „Policja 2015”;
4) poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną uprawnionych do
renty rodzinnej dzieci policjantów i pracowników Policji, którzy w chwili śmierci byli
ubezpieczeni w ramach Programu Ubezpieczeniowego „Policja 2015”.
2. Za członków rodziny ubezpieczonego w rozumieniu ust. 1 pkt 1-2 należy uważać małżonka lub
partnera i dzieci ubezpieczonego.
3. Szczegółowe określenie zadań prewencyjnych, o których mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 3
do Umowy.
4. W wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, PZU Życie SA zobowiązuje się
przekazywać środki pieniężne z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA (Środki) Komendzie
Głównej Policji, komendom wojewódzkim Policji, Komendzie Stołecznej Policji, Wyższej Szkole
Policji w Szczytnie, szkołom policyjnym, Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji
oraz Centralnemu Biuru Śledczemu Policji, w których zatrudnieni są funkcjonariusze
i pracownicy objęci Programem Ubezpieczeniowym „Policja 2015” oraz na fundusz centralny
Komendanta Głównego Policji.
5. Środki stanowić będą równowartość 8% wysokości wszystkich składek zainkasowanych z tytułu
umów ubezpieczenia zawartych w ramach Programu Ubezpieczeniowego dla funkcjonariuszy
i pracowników Policji oraz ich małżonków, pełnoletnich dzieci „Policja 2015” podpisanego
w dniu 5 października 2015r.
6. Podmiotami dokonującymi czynności związanych z wydatkowaniem przyznanych Środków,
w szczególności dokonującymi ich wypłat oraz ich rozliczenia są:
1) Komendant Główny Policji
oraz
2) Komendant Stołeczny Policji,
3) komendanci wojewódzcy Policji,
4) Komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i komendanci szkół policyjnych,
5) Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
6) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji
– zwani dalej „Komendantami jednostek organizacyjnych Policji”, w imieniu których
występuje Komendant Główny Policji.

7. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację realizacji Umowy są:
1) Komendant Główny Policji;
2) Komendanci jednostek organizacyjnych Policji;
3) ze strony związków zawodowych będących Stronami: Przewodniczący NSZZP,
NSZZPP, ZZPP, ZZP MSWiAP;
4) ze strony PZU Życie SA: Kierownik Zespołu Współpracy z Siecią Sprzedaży.
§2
1. Środki PZU Życie SA będzie przekazywać w następujący sposób:
1) w wysokości 7% przypisu składki wpłaconej kwartalnie z zawartych umów ubezpieczenia
w Programie Ubezpieczeniowym „Policja 2015” – na rzecz Komendy Głównej Policji,
Komendy Stołecznej Policji, komend wojewódzkich Policji, Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie, szkół policyjnych, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
Centralnego Biura Śledczego Policji – w wysokości odpowiedniej do wysokości składki
wpłaconej z danej jednostki Policji;
2) w wysokości 1% przypisu składki wpłaconej kwartalnie z zawartych umów ubezpieczenia
w Programie Ubezpieczeniowym „Policja 2015” – dla funduszu centralnego Komendanta
Głównego Policji (Fundusz Centralny). Odpowiedzialnym za wydatkowanie środków
Funduszu Centralnego jest Komendant Główny Policji.
2. Właściwe miejscowo jednostki PZU Życie SA przekazują Środki w wysokości określonej w ust.
1 za okres danego kwartału kalendarzowego w terminie 30 dni po upływie tego kwartału na
wskazane przez Komendantów jednostek organizacyjnych Policji oraz Komendanta Głównego
Policji rachunki bankowe. O każdej zmianie rachunku bankowego jednostka organizacyjna
Policji jest zobowiązana poinformować w formie pisemnej PZU Życie SA (tj. właściwego
Koordynatora wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy) w terminie do końca kwartału, w
którym nastąpiła zmiana. W przypadku nie dopełnienia przez Policję obowiązku
poinformowania o zmianie rachunku bankowego, PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności
za nieterminowe dokonanie płatności kolejnej transzy funduszu prewencyjnego.
3. Warunkiem przekazywania środków, o których mowa w ust. 1, jest jednorazowe podpisanie
przez Komendantów jednostek organizacyjnych Policji i Komendanta Głównego Policji
oświadczeń, których wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
4. Właściwe miejscowo jednostki PZU Życie SA zobowiązane są przekazywać Komendantowi
Głównemu Policji oraz Komendantom jednostek organizacyjnych Policji informacje o wysokości
środków faktycznie przekazanych na podstawie niniejszej Umowy zbiorczo oraz w podziale na
poszczególne jednostki organizacyjne Policji:
1) za dany kwartał kalendarzowy – do końca miesiąca następującego po upływie danego
kwartału kalendarzowego;
2) za dany rok kalendarzowy – do końca stycznia roku następnego.
5. Dane teleadresowe i/lub e-mailowe podmiotów, do których właściwe miejscowo jednostki PZU
Życie SA będą wysyłały informacje o wysokości środków faktycznie przekazanych na podstawie
niniejszej Umowy, o czym mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, stanowią Załącznik nr 1 do Umowy. Wykaz
jednostek PZU Życie SA z właściwymi miejscowo przypisanymi jednostkami organizacyjnymi
Policji również stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. Zmiana Załącznika nr 1 nie stanowi zmiany
Umowy.
6. Oprocentowanie środków, o których mowa w ust. 1, Komendant Główny Policji oraz
Komendanci jednostek organizacyjnych Policji zobowiązani są przeznaczyć na cele określone
w § 1 ust. 1 lub na pokrycie kosztów obsługi, w tym na pokrycie kosztów obsługi rachunków
bankowych, na których gromadzone są Środki.
7. Informację o wysokości odsetek, o których mowa w ust. 6, Komendant Główny Policji oraz
Komendanci jednostek organizacyjnych Policji zobowiązani są przekazać do właściwych

miejscowo jednostek PZU Życie SA po upływie każdego roku, do końca marca roku
następnego.
8. Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 2, dla swojej
skuteczności musi zostać każdorazowo dostarczona w formie oświadczenia do odpowiedniej
jednostki PZU Życie SA 30 dni przed terminem płatności kolejnej transzy.
§3
1. Komendant Główny Policji oraz Związki Zawodowe będące Stronami oświadczają, że
przekazane przez PZU Życie SA Środki będą wydatkowane zgodnie z celem określonym
w § 1 ust. 1 Umowy.
2. Dla jednostek organizacyjnych Policji, w których funkcjonariusze i pracownicy Policji objęci są
Programem Ubezpieczeniowym „Policja 2015”, Komendant Główny Policji oraz Komendanci
jednostek organizacyjnych Policji zobowiązują się do rozliczenia sposobu wydatkowania
przekazanych przez PZU Życie SA Środków najpóźniej do końca marca następnego roku
(okres rozliczeniowy).
3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, winno być opatrzone podpisem odpowiednio Komendanta
Głównego Policji oraz Komendantów jednostek organizacyjnych Policji i przesłane na adres
jednostki PZU Życie SA właściwej miejscowo dla danej jednostki organizacyjnej Policji, dla
której składane jest rozliczenie. Rozliczenie musi zawierać wartość wydatkowanych środków
w danym okresie rozliczeniowym i zawierać oświadczenie o wydatkowaniu środków
prewencyjnych PZU Życie SA zgodnie z Umową. PZU Życie SA ma prawo w każdej chwili do
dokonywania w jednostkach organizacyjnych Policji oraz związkach zawodowych kontroli
dokumentów księgowych (faktur/rachunków) rozliczających sposób wykorzystania Środków,
w szczególności co do zgodności dokonanych wydatków z zadaniami prewencyjnymi
określonymi w Załączniku nr 3 do Umowy.
4. Za prawidłowe uznaje się takie Rozliczenie finansowo-rzeczowe, które zawiera dokumenty
jednoznacznie potwierdzające zgodność wydatkowania środków z funduszu prewencyjnego
PZU Życie SA z celem określonym w Umowie oraz zawierające sporządzoną na oryginale
dokumentu adnotację wskazującą na pokrycie kosztów wskazanych w dokumencie ze środków
otrzymanych od PZU Życie SA na podstawie niniejszej Umowy w określonej kwocie,
w szczególności zaś zawiera poświadczone za zgodność z oryginałem przez głównego
księgowego odpowiedniej jednostki organizacyjnej Policji, kopie faktur VAT bądź rachunków,
z datą wystawienia nie wcześniejszą niż data zawarcia Umowy, jednoznacznie
potwierdzających dokonanie wydatków zgodnych z celem prewencyjnym, na jaki zostało
przyznane dofinasowanie.
5. Policja oświadcza, że wszystkie dokumenty i dowody stanowiące załączniki do Rozliczenia
finansowo – rzeczowego będą stanowiły, w zakresie kwotowym wskazanym w adnotacji,
o której mowa w ust. 4, dowód wykorzystania środków otrzymanych od PZU Życie SA na
podstawie Umowy i nie będą w tym zakresie wykorzystywane do dokumentowania
dofinansowania innego rodzaju lub otrzymanego od innych podmiotów. W przypadku powzięcia
przez PZU Życie SA informacji o wykorzystaniu dokumentów i dowodów, o których mowa
w zdaniu poprzednim, do dokumentowania wykorzystania środków otrzymanych na podstawie
Umowy i jednocześnie dofinansowania innego rodzaju lub otrzymanego od innych podmiotów,
Policja zobowiązana będzie do zwrotu kwot wynikających z tych dokumentów i dowodów wraz
z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia wpływu środków na jej rachunek, w terminie 21
(dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, na rachunek wskazany § 3
w ust. 11.
6. Wzór Rozliczenia finansowo-rzeczowego stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
7. W przypadku wykorzystania przekazanych Środków niezgodnie z celem wskazanym w § 1
ust. 1 Umowy, PZU Życie SA pomniejszy w następnym okresie rozliczeniowym kwotę Środków,
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należnych stosownie do § 2 ust. 2 Komendantowi Głównemu Policji lub Komendantom
jednostek organizacyjnych Policji, przekazywanych do jednostek organizacyjnych Policji, w
których nastąpiło naruszenie, o kwotę Środków wykorzystanych niezgodnie z celem.
W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, iż wykorzystano niepełną kwotę przyznanych Środków,
PZU Życie SA wyraża zgodę na przesunięcie Środków niewykorzystanych przez Komendanta
Głównego Policji oraz Komendantów jednostek organizacyjnych Policji na następny okres
rozliczeniowy.
W przypadku nierozliczenia się przez Komendanta Głównego Policji oraz Komendantów
jednostek organizacyjnych Policji ze sposobu wydatkowania Środków zgodnie z zasadami,
o których mowa w ust. 3, lub w terminie określonym w ust. 2, PZU Życie SA pomniejszy
w następnym okresie rozliczeniowym kwotę Środków, należnych stosownie do § 2 ust. 2
Komendantowi Głównemu Policji lub Komendantom jednostek organizacyjnych Policji,
przekazywanych do jednostek organizacyjnych Policji, w których nastąpiło naruszenie, o kwotę
niewykorzystanych Środków.
W razie rozwiązania/wygaśnięcia Umowy lub rozwiązania/wygaśnięcia Umowy ubezpieczenia
Komendant Główny Policji oraz Komendanci jednostek organizacyjnych Policji zobowiązują się
do zwrotu otrzymanych Środków w przypadku:
1) nierozliczenia się przez Komendanta Głównego Policji lub Komendantów jednostek
organizacyjnych Policji ze sposobu wydatkowania otrzymanych od PZU Życie SA Środków
w terminie określonym w ust. 2;
2) wykorzystania niepełnej kwoty przekazanych Środków;
3) wykorzystania przekazanych Środków niezgodnie z celem wskazanym w § 1 ust. 1 pkt 1-4.
Zwrot winien nastąpić na rachunek prewencyjny PZU Życie SA o numerze: 55 1030 1508 0000
0005 0006 3955, w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy
ubezpieczenia.
§4
Umowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i obowiązuje do czasu zakończenia
obowiązywania poszczególnych umów ubezpieczenia w Programie Ubezpieczeniowym „Policja
2015”, z zastrzeżeniem § 3 ust. 10 oraz § 6 ust. 2 Umowy.
§5

1. Odbiorca środków prewencyjnych oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez podmiot
dominujący nad PZU Życie SA (PZU SA) statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na
przekazywanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), spółce prowadzącej rynek regulowany
oraz do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w związku z wypełnianiem przez
PZU SA obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.).
2. Odbiorca środków prewencyjnych:
1) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawarcia
oraz wykonania Umowy, jak również informacji dotyczących PZU Życie SA oraz
działalności prowadzonej przez PZU Życie SA, w których posiadanie wszedł w związku
z zawarciem lub wykonaniem Umowy;
2) zapewnia, że wszystkie osoby mające dostęp, w związku z zawarciem lub wykonaniem
przez Odbiorcę środków prewencyjnych Umowy, do informacji o których mowa w pkt 1, w
tym: członkowie statutowych organów Odbiorcy środków prewencyjnych, pracownicy
Odbiorcy środków prewencyjnych, osoby i podmioty pozostające z Odbiorcą środków
prewencyjnych w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze oraz inne osoby lub podmioty, które z racji czynności wykonywanych na rzecz
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Odbiorcy środków prewencyjnych muszą mieć zapewniony dostęp do takich informacji,
zostaną zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy.
Odbiorca środków prewencyjnych zobowiązuje się udostępnić na każde żądanie PZU SA, KNF,
biegłego rewidenta lub zewnętrznego audytora PZU SA wszelkie informacje dotyczące
realizacji przedmiotu Umowy. W ramach zobowiązania, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, Odbiorca środków prewencyjnych w szczególności:
1) przekaże żądane dokumenty;
2) umożliwi wgląd do dokumentacji dotyczącej organizacji zadania prewencyjnego.
PZU SA, biegły rewident oraz zewnętrzny audytor PZU SA, KNF, Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów oraz inne uprawnione zgodnie z przepisami prawa organy, mogą
przeprowadzać kontrolę działalności Odbiorcy środków prewencyjnych. Odbiorca środków
prewencyjnych zobowiązuje się udostępnić, również w lokalu Odbiorcy środków prewencyjnych
wszelkie informacje, nośniki informacji i pomieszczenia niezbędne do przeprowadzenia kontroli,
jak również udzielić kontrolującemu wszelkich wyjaśnień (i przekazania ich do wiadomości PZU
SA, jeżeli kontrolującym nie jest PZU SA).
W związku z wykonywaniem przez KNF nadzoru nad wykonywaniem czynności powierzonych
Odbiorcy środków prewencyjnych przez PZU SA w Umowie, Odbiorca środków prewencyjnych
będzie udzielał odpowiedzi na pytania KNF dotyczące wykonywania tych czynności kierowane
bezpośrednio do Odbiorcy środków prewencyjnych. Odbiorca środków prewencyjnych
niezwłocznie poinformuje PZU SA o treści odpowiedzi udzielonej KNF.
Odbiorca środków prewencyjnych oświadcza, że zna podstawowe zasady wynikające ze
standardów antykorupcyjnych określonych przez PZU SA, obowiązujące PZU SA i jej partnerów
biznesowych przy zawieraniu i realizacji umów i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Informacja o Programie antykorupcyjnym zawierającym zasady, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, zamieszczona jest na stronie Grupy PZU, link http://www.pzu.pl/kulturacompliance-pzu , zakładka PZU/PZU Życie SA. Aktualną na dzień zawarcia Umowy informację
na temat obowiązującego w PZU SA/PZU Życie SA Programu antykorupcyjnego zawiera
Załącznik nr 5 do Umowy.
§6

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron (przez Komendanta Głównego
Policji i Związki Zawodowe będące Stronami – łącznie), w każdym czasie z zachowaniem 3
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy przekazane i nierozliczone Środki z funduszu
prewencyjnego zostaną rozliczone w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż
w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
4. Wszelkie spory, jakie mogą wynikać z realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego ze względu na siedzibę PZU Życie SA.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
6. Umowę sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Załączniki:
1. Wykaz jednostek PZU Życie SA i jednostek organizacyjnych Policji oraz Związków
Zawodowych.
2. Wzór Rozliczenia finansowo – rzeczowego.
3. Zadania prewencyjne realizowane w ramach niniejszej Umowy.

4. Wzór Oświadczenia.
5. Informacja na temat Programu antykorupcyjnego w PZU SA/ PZU Życie SA

…………………………………..
PZU Życie SA

……………………………………
Policja

