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MEDYCYNA 2012

Dla ułatwienia przyswojenia wiadomości wprowadzono kolorowe
kwadraty odpowiadające poszczególnym ustawom / produktom
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Plan prezentacji
A. Opis stanu prawnego
B. Produkty dla Medycyny wg nowego stanu prawnego
C. Podmioty funkcjonujące w branży medycznej:
- Klasyfikacja oparta na ustawie o działalności leczniczej
D. Nowość - ochrona prawna dla osób wykonujących zawód medyczny
E. Jeden Klient – wiele potrzeb – jeden Pakiet!!
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A. Opis stanu prawnego
Ustawy:
- z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (udl) - (Dz. U. Nr 112,
poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092)
udl =
- z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Sw) (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z
późniejszymi zmianami)
usw =
- z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(PP) (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417)
upp =
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A. Opis stanu prawnego
Z dniem 01 stycznia 2012r. straciły moc:
1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z
2008 r. Nr 3, poz. 10),
2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i
lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 515).
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A. Opis stanu prawnego
Pojawiły się nowe ubezpieczenia obowiązkowe:
1) Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (pwdl)
2) Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy udzielającego
świadczeń zdrowotnych niebędącego podmiotem wykonującym
działalność leczniczą
3) Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych
Jako uzupełnienie dla powyższych INTER Polska opracowało dobrowolne
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających
świadczeń zdrowotnych.
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B. Produkty dla medycyny wg nowego stanu prawnego
Ustawa o działalności leczniczej:
Art. 17 ust 1 pkt 4 nakłada na podmiot leczniczy w zakresie określonym w
art. 25 ust. 1 udl obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku podmiotu leczniczego
prowadzącego szpital obowiązek zawarcia ubezpieczenia na rzecz
pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Jednocześnie, Art. 25 ust. 1 pkt 1 udl stanowi, iż umowa ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem
udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych
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B. Produkty dla medycyny wg nowego stanu prawnego

Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą (PWDL)

Podmiot Leczniczy

Lekarz
Prowadzący Praktykę

Pielęgniarka
Prowadząca Praktykę

8

MEDYCYNA 2012

B. Produkty dla medycyny wg nowego stanu prawnego
Zgodnie z brzmieniem Art. 4 ust. 1 udl ustawy podmiotami leczniczymi są:
1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) we wszelkich formach
przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez
Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra
Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze
organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej,
4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654),
5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie
ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
6) kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe
- w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.
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B. Produkty dla medycyny wg nowego stanu prawnego
Działalność lecznicza lekarzy i lekarzy dentystów może być wykonywana w formie:
1) jednoosobowej działalności gospodarczej jako:
indywidualna praktyka lekarska,
indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska,
indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem
indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
2) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.
- zwanych dalej „praktykami zawodowymi”.
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B. Produkty dla medycyny wg nowego stanu prawnego
Działalność lecznicza pielęgniarki i położnej może być wykonywana w formie:
1) jednoosobowej działalności gospodarczej jako:
indywidualna praktyka pielęgniarki,
indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania,
indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki,
indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania,
indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem
indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
2) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka
pielęgniarek
- zwanych dalej „praktykami zawodowymi”.
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B. Produkty dla medycyny wg nowego stanu prawnego
Podmioty określone w Art. 5 ust 1 ust 2 udl oraz w Art. 4 ust 1 udl, na podstawie Art. 17 ust
1 pkt 4 oraz Art. 18 ust 1 pkt 5 oraz Art. 19 ust. 1 pkt 7, w zakresie określonym w Art.
25 ust. 1 udl zobowiązane są do zawarcia umowy ubezpieczenia.
Podmioty wykonujące
działalność leczniczą
Podmioty lecznicze
Praktyki zawodowe lekarzy

Obowiązkowe ubezpieczenie
OC

Art. 25 ust. 1

Praktyki zawodowe
pielęgniarek

+ Jeśli podmiot to szpital
Ubezpieczenie na rzecz
pacjentów

Obowiązek ubezpieczenia

Spełniony

Pełna ochrona

Brak

Pełną ochronę gwarantuje ubezpieczenie dobrowolne
12

MEDYCYNA 2012

B. Produkty dla medycyny wg nowego stanu prawnego
Art. 106 ust. 1 określa Organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność
leczniczą:
Podmioty wykonujące
działalność leczniczą

Organ prowadzący rejestr

Podmioty lecznicze

Art. 106 ust. 1 pkt 1)

Wojewoda właściwy dla siedziby /
miejsca zamieszkania

Art. 106 ust. 1 pkt 2)

Okręgowa rada lekarska właściwa
dla miejsca wykonywania praktyki

Art. 106 ust. 1 pkt 3)

Okręgowa rada piel. i położnych
właściwa dla miejsca wyk. praktyki

Praktyki zawodowe lekarzy

Praktyki zawodowe
pielęgniarek
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B. Produkty dla medycyny wg nowego stanu prawnego
Przedmiot ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego
działalność leczniczą na terytorium RP, za szkody będące następstwem udzielania
świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
świadczeń zdrowotnych, które miało miejsce w okresie trwania ochrony
ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje m.in. szkód:
polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy.
To ważne w kontekście ubezpieczenia dobrowolnego!

Ubezpieczenie OC nie obejmuje również szkód polegających na zapłacie kar umownych.
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B. Produkty dla medycyny wg nowego stanu prawnego
Wysokość Sum gwarancyjnych - na podstawie RMF z dnia 22.12.2011r.
(Dz.U. 2011, Nr 293 , Poz. 1729)
Podmiot

SG na jedno
zdarzenie

SG na wszystkie
zdarzenia

Podmiot leczniczy
(bez szpitali)

75.000 EUR

350.000 EUR

Szpital

100.000 EUR

500.000 EUR

Lekarz
(praktyka zawodowa)

75.000 EUR

350.000 EUR

Pielęgniarka
(praktyka zawodowa)

30.000 EUR

150.000 EUR
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B. Produkty dla medycyny wg nowego stanu prawnego
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
Ustawodawca w ustawie o działalności leczniczej w Dziale VII „Zmiany w przepisach
obowiązujących” art. 172 pkt 10 wprowadził zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia
2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późniejszymi zmianami). Zmieniony został, miedzy innymi,
art. 136b niniejszej ustawy.
W art. 136b
ustawodawca nałożył na świadczeniodawcę obowiązek ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, jednocześnie wskazując, iż:
1) podmiot wykonujący działalność leczniczą podlega obowiązkowi ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej na zasadach określonych w przepisach udl (
),
2) podmiot, o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. b i d (
) podlega obowiązkowi
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu
świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.
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B. Produkty dla medycyny wg nowego stanu prawnego
Wysokość Sum gwarancyjnych - na podstawie RMF z dnia 22.12.2011r.
(Dz.U. 2011 Nr 293, Poz. 1728)
Podmiot

SG na jedno
zdarzenie

SG na
wszystkie
zdarzenia

Art. 5 pkt 41 lit. b: świadczeniodawca będący osobą
fizyczną inną niż podmiot wykonujący działalność
leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, która uzyskała fachowe uprawnienia do
udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w
ramach wykonywanej działalności gospodarczej

30.000 EUR

150.000 EUR

Art. 5 pkt 41 lit. d: podmiot realizujący czynności z
zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby
medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi

10.000 EUR

50.000 EUR
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B. Produkty dla medycyny wg nowego stanu prawnego
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

1)

Ustawa uchwala powstanie Komisji Wojewódzkich ds. orzekania o zdarzeniach
medycznych.

2)

Zdarzeniami medycznymi są:
a)

Zakażenie pacjenta, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia

b)

Śmierć pacjenta

Wskutek:
a)

Diagnozy

b)

Leczenia

c)

Zastosowania produktu leczniczego.
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B. Produkty dla medycyny wg nowego stanu prawnego
3)

Wniosek można wnieść w terminie 1 roku od dowiedzeniu się przez wnioskodawcę o
potencjalnym zdarzeniu medycznym, jednak nie później niż 3 lata od zdarzenia.

4)

Zdarzenie medyczne musi powstać w szpitalu.

5)

Komisja orzeka o zdarzeniu - Ubezpieczyciel jest związany orzeczeniem Komisji

6)

Ubezpieczyciel składa propozycję odszkodowania / zadośćuczynienia.

7)

Podmiot składający wniosek może przyjąć lub odrzucić ww. propozycję.

8)

Przyjęcie propozycji oznacza zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie
i zadośćuczynienie wynikających ze zdarzeń uznanych przez Komisję
za zdarzenie medyczne (nie oznacza np. zrzeczenia się roszczeń o rentę).

9)

Minister zdrowia w Projekcie Rozporządzenia określił: zakres i warunki ustalania
wysokości świadczenia w przypadku poszczególnych rodzajów zdarzeń
medycznych, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony interesów pacjenta
oraz koniecznością przejrzystości w ustalaniu ich wysokości.
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B. Produkty dla medycyny wg nowego stanu prawnego
Wysokość Sum ubezpieczenia - na podstawie zapisów Ustawy o prawach pacjenta i
Rzecznika Praw Pacjenta (Art. 67K ust. 7)
Zdarzenie

Maksymalna
SU

Zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia

100.000 zł

Śmierć

300.000 zł

Maksymalna SU na rok dla szpitala z tytułu wszystkich zdarzeń

1.200.000 zł
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B. Produkty dla medycyny wg nowego stanu prawnego
Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych dlaczego?
NOWE obowiązkowe ubezpieczenie OC zastępuje dotychczas funkcjonujące
ubezpieczenia obowiązkowe!
Ale ...
Ubezpieczenie obowiązkowe nie zabezpiecza wszystkich sfer działalności (vide
umowy o pracę, umowy cywilnoprawne)!
Ubezpieczenie obowiązkowe nie chroni przed skutkami szkód w mieniu!

Ubezpieczenie obowiązkowe nie chroni przed szkodami osobowymi wyrządzonymi
bez związku z udzielaniem świadczeń (upadek listonosza, szkoda wyrządzona
rodzinie pacjenta podczas odwiedzin w szpitalu, itp...)
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C. Podmioty funkcjonujące w branży medycznej
Klasyfikacja oparta na Ustawie o działalności leczniczej
Podmioty lecznicze
Szpitale

Pielęgniarki

Lekarze
Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Osoby które uzyskały fachowe uprawnienia do
udzielania świadczeń zdrowotnych
Podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w
środki pomocnicze i wyroby medyczne będące
przedmiotami ortopedycznymi

Udzielające świadczeń w ramach wykonywanej
działalności gospodarczej
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D. Ochrona prawna dla osób wykonujących zawód medyczny
Ubezpieczenie ochrony prawnej
1) Ubezpieczenie dostępne dla osób wykonujących zawód medyczny:
Lekarzy
Pielęgniarek
Przedstawicieli pozostałych zawodów medycznych
2) Zakres ochrony w nowym produkcie obejmuje:
ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej
Telefoniczną Asystę Prawną obejmującą porady prawne, a w wariantach B i C
również pisemne opinie prawne
3) Warianty ochrony:
A (Praca) na SU 50.000 zł dla lekarzy i 25.000 zł dla pielęgniarek i pozostałych
zawodów medycznych (PZM),
B (Praca i Auto) na SU 100.000 zł dla lekarzy i 50.000 zł dla pielęgniarek i PZM,
C (Praca, Rodzina i Auto) na SU 100.000 zł dla lekarzy i 50.000 zł dla
pielęgniarek i PZM.
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E. Jeden Klient = wiele potrzeb
Szkody
osobowe

Pacjenci
z NFZ

Szkody
w mieniu

Sprawa
sądowa

Pacjenci
prywatni

Ekspozycja
na wirusy

Szkody
w mieniu
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E. Wiele potrzeb = jeden PAKIET!

Dziękuję, zapraszam do zadawania pytań!
Oddział INTER w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49A, V piętro
Budynek Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
Malgorzata.Ziolkowska@interpolska.pl, tel. 507 006 815
Biuro Oddziału INTER tel: (32) 257 10 17 do 19
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