
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 

2012 r. w sprawie nowego typu ubezpieczenia odpowiedzialności szpitali z tytułu 

zdarzeń medycznych 

 

Konwent Starostów Województwa Mazowieckiego stanowczo sprzeciwia się 

zmianom systemowym wprowadzonym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej, które dotyczą obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności szpitali z tytułu 

zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta. 

Mając na uwadze skutki wprowadzonych przepisów, w pełni popieramy protest 

Związku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych z dnia 19 

stycznia 2012r. wystosowany do Ministra Zdrowia Pana Bartosza Arłukowicza. 

Podmioty lecznicze zostały narażone na ponoszenie ogromnych kosztów z tytułu 

wprowadzenia nowego typu ubezpieczenia. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 

którego obowiązku zawierania nikt nie kwestionuje oraz ubezpieczenie z tytułu zdarzeń 

medycznych, w przeważającej części przypadków, będzie dotyczyła tych samych zdarzeń 

ubezpieczeniowych. Oznacza to, że podmioty lecznicze zostały objęte podwójnym 

obowiązkiem ubezpieczeniowym z tytułu ryzyka wystąpienia szkody przy wykonywaniu 

działalności leczniczej.  

W związku z brakiem określenia warunków ubezpieczenia oraz jasnych reguł 

pozwalających na ustalenie wysokości świadczeń należnych poszkodowanym, do dnia 22 

grudnia 2011 r. żaden działający na terenie Polski zakład ubezpieczeń nie stworzył produktu 

ubezpieczeniowego umożliwiającego podmiotom leczniczym na wywiązanie się z nałożonego 

na nie na mocy art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 

obowiązku zawarcia ubezpieczenia, a co za tym idzie brak było możliwości zawarcia tego 

ubezpieczenia. Dopiero 22 grudnia 2011r. stworzenie stosownego produktu 

ubezpieczeniowego ogłosiło PZU SA. i to pomimo braku określenia reguł i wysokości wypłat 

odszkodowań z tego ubezpieczenia z uwagi na brak opublikowanego rozporządzenia. Do dnia 

dzisiejszego nie jest jasne, kiedy w nowym ubezpieczeniu zachodzi obowiązek 



odszkodowawczy Szpitala, co może spowodować znaczny wzrost liczby roszczeń, nawet 

takich, które w uprzednim stanie prawnym byłyby bezzasadne. 

Mając powyższe na uwadze oraz biorąc pod uwagę katastrofalną sytuację finansową 

większość polskich szpitali oraz brak zwiększenia środków finansowych ze strony NFZ, 

stanowczo protestujemy przeciwko nakładaniu na podmioty lecznicze obowiązku zawarcia 

kolejnego ubezpieczenia obowiązkowego bez wskazania źródła jego finansowania. Koszt 

zawarcia takiego ubezpieczenia może nie być jedynym kosztem, do poniesienia którego 

zostaną zmuszone szpitale. Nie jest trudno wyobrazić sobie sytuacje, w której wyczerpaniu 

ulegnie suma ubezpieczenia i szpital będzie zmuszony do zawarcia kolejnego ubezpieczenia 

w trakcie roku, jak sądzić należy - za znacznie wyższą składkę ubezpieczeniową. 

Podkreślić należy, że większość podmiotów leczniczych stanowią samodzielne 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których organami założycielskimi są powiaty. 

Wejście w życie przepisów dotyczących ubezpieczeń podmiotów leczniczych, będzie miało 

pośredni wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego.  

Pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie trybem wprowadzania zmian tak 

istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Szpitali i ich kondycji finansowej. 
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