
Odpowiedzialność prawna podmiotu leczniczego a 
możliwość jej ubezpieczenia. Optymalizacja 
ochrony ubezpieczeniowej i jej kosztów. 
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Klasyfikacja szkód OC podmiotu leczniczego 

 

 

• Szkody wyrządzone w związku z działalnością gospodarczą  

•       

 

•                                                                     Szkody wyrządzone w związku                        

•                                                                     z udzielaniem świadczeń  

•                                                                     zdrowotnych, nie objęte  

•                                                                     ubezpieczeniem      

•                                                                     obowiązkowym 

 

 

Szkody wyrządzone w związku z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych, objęte 
ubezpieczeniem obowiązkowym  

 

 



Źródło potrzeby ubezpieczenia podmiotu leczniczego 

Świadczenia podlegające 
ubezpieczeniu obowiązkowemu 

Art. 25 ust. 1 w zw. z art. 17/18/19 
ustawy o działalności leczniczej  

Ustawa  o ubezpieczeniach 
obowiązkowych  

+ 

Rozporządzenie w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia OC 

podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą 

Świadczenia nie objęte 
ubezpieczeniem obowiązkowym  

Przepisy nakładające 
odpowiedzialność 

odszkodowawczą za wyrządzone 
szkody: 

KC 

Zdrowy rozsądek 



Zakres ubezpieczenia OC 

Ubezpieczenie obowiązkowe: 

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
odpowiedzialność cywilną podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą za 
szkody będące następstwem udzielania 
świadczeń zdrowotnych albo 
niezgodnego z prawem zaniechania 
udzielania świadczeń zdrowotnych.  

Ubezpieczenie dobrowolne: 

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
odpowiedzialność cywilną podmiotu 
wykonującego działalność za szkody: 

• nie objęte ubezpieczeniem 
obowiązkowym - z działalności 
leczniczej; 

• objęte ubezpieczeniom 
obowiązkowym ale niezaspokojone 
na skutek wyczerpania sumy 
gwarancyjnej; 

• nie objęte ubezpieczeniem 
obowiązkowym - działalności 
gospodarczej. 



Zakres ubezpieczenia OC 

Ubezpieczenie obowiązkowe: 

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

 

 

• Zdarzenie - działanie lub zaniechanie 
ubezpieczeniowego 

 

 

• W graniach zwykłego niedbalstwa 

• W przypadku rażącego niedbalstwa 
ubezpieczyciel ma prawo regresu wobec 
ubezpieczonego lub osoby za którą 
ponosi on odpowiedzialność 

 

Ubezpieczenie dobrowolne: 

Zależy od warunków ubezpieczenia i to może 
być: 

• powstanie szkody 

• ujawnienie szkody 

• zgłoszenie roszczenia odszkodowawczego  

 w okresie ubezpieczenia 

 

 

 

• Szkody wyrządzone działaniem lub 
zaniechaniem ubezpieczonego do granic 
rażącego niedbalstwa, bez regresu wobec 
ubezpieczonego lub osoby za którą ponosi 
on odpowiedzialność 



Szkody nie objęte ubezpieczeniem OC 

Ubezpieczenie obowiązkowe: 

1. Szkody wyrządzone w związku z działalnością 
inną niż udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

2.  Szkody: 

• Wyrządzone po pozbawieniu lub w okresie 
zawieszenia prawa do prowadzenia 
działalności leczniczej; 

• polegające na zapłacie kar umownych; 

• powstałe wskutek działań wojennych, 
zamieszek, aktów terroru; 

• rzeczowe. 

3. Szkody będące następstwem zabiegów 
chirurgii plastycznej lub kosmetycznych, jeśli 
nie są udzielane w przypadkach będących 
następstwem wady wrodzonej, urazu, 
choroby lub następstwem jej leczenia. 

4.  Szkody wyrządzone umyślnie. 

Ubezpieczenie dobrowolne: 

Szkody wyrządzone np.: 

• 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;  

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

• kary pieniężne, kary umowne, grzywny 
sądowe i administracyjne, zadatki. 



Szkody nie objęte ubezpieczeniem OC 

Ubezpieczenie obowiązkowe: Ubezpieczenie dobrowolne: 

• Szkody wyrządzone umyślne; 

• Szkody powstałe w związku z 
eksperymentami badawczymi lub 
badaniami klinicznymi; 

• Szkody powstałe w wyniku uszkodzenia 
kodu genetycznego;  

• Szkody powstałe w związku z 
zastosowaniem nanotechnologii; 

• Szkody powstałe na skutek oddziaływania 
azbestu, formaldehydu, prionów lub 
dioksyn; 

• Szkody wynikające z rozszerzenia 
odpowiedzialności cywilnej w stosunku do 
zakresu wynikającego z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa.   

 

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.  



Termin powstanie obowiązku ubezpieczenia  

• Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym 
dzień rozpoczęcia wykonywania działalności  leczniczej; 

 

• Brak ubezpieczenia skutkować może odmową wpisu lub wykreśleniem 
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; 

 

• Umowa ubezpieczenia obowiązkowego nie może obejmować 
ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie tej umowy. 

 



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 



Kwalifikacja ubezpieczeń OC 

 

 

Ubezpieczenie dobrowolne  
nadwyżkowe 

Ubezpieczenie dobrowolne  



Przykładowa szkoda z ubezpieczenia OC 

Ubezpieczenie obowiązkowe OC SG w 2017 r. 

100 000 euro na zdarzenie i 500 000 euro na 
wszystkie zdarzenie w okresie 12 mc 

100 000 euro/ 500 000 euro * 4,2935 (kurs z  

dnia 2 stycznia 2017r.)  

= 441 570 zł/ 2 207 850zł  

7 mc pobyt w szpitalu 

6 zabiegów operacyjnych 

zakażenia 4 bakteriami wewnątrzszpitalnymi 

Przebity odbyt i pochwa, ropień, martwica, 
przepuklina 

Leczenie odwykowe 

Leczenie psychiatryczne 

Inwalidztwo I grupy  

1, 5 mln zł tytułem odszkodowania za  

utracone dochody 

1 mln zł zł tytułem zadośćuczynienia 

5100 zł miesięczna renta tytułem utraconych 
zarobków  

900 zł mc renta tytułem zwiększonych 
potrzeb 

+odsetki od 2005 r. 

 



Minimalizacja ryzyka 

Obszar organizacyjny 

 

• Działalność prewencyjna  

• Procedury 

• Dokumentacja medyczna 

 

Obszar prawny 

 

• Dywersyfikacja ryzyka na inne 
podmioty  

• Podział kompetencji pomiędzy 
podmiotami 



Dziękuję za uwagę 


