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RYZYKO, A UBEZPECZENIE

W każdej działalności – również tej podejmowanej
w sferze publicznej – istotną rolę odgrywa
umiejętność zarządzania ryzykiem,
w tym poszukiwania finansowego zabezpieczenia
na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych,
a niekorzystnych zdarzeń.

Najbardziej standardowym narzędziem jest tutaj 
umowa ubezpieczenia – z dominującą pozycją 
ubezpieczyciela.

NIE JEST TO JEDYNE NARZĘDZIE



ALTERNATYWA

Alternatywnym mechanizmem jest
umowa o wspólnym ponoszeniu ryzyka
prowadzonej działalności (ZO ZPP  zaakceptowało 
przygotowanie tego instrumentu prawnego).

Istotą tej umowy (zawartej w ramach kodeksowej 
zasady swobody umów) jest proporcjonalne 
poniesienie przez wszystkie umawiające się 
podmioty kosztów odszkodowania, które musi 
wypłacić którykolwiek z nich.

W przypadku, gdy ryzyko wszystkich umawiających się 
podmiotów jest porównywalne wówczas każda z nich 
uczestniczy w pokryciu kosztów w równym stopniu;
gdy ryzyko jest zróżnicowane – wówczas odpowiednio 
rozłożony zostaje udział w pokryciu kosztów.



ZDARZENIA MEDYCZNE - UBEZPIECZENIA

Obiecującym obszarem dla takich umów mogą być 
zdarzenia medyczne.

Obecnie szpitale zmuszone są uiszczać skalkulowaną 
przez jedyne zainteresowane towarzystwo 
ubezpieczeniowe składkę ubezpieczeniową przy 
znikomej liczbie postępowań w sprawie zdarzeń 
medycznych.

Realia finansowe - to duża rozbieżność pomiędzy 
uzasadnionymi potrzebami, a dochodami
(w zasadzie tylko kontrakty z NFZ).

Permanentne nieregulowanie należności z tytułu 

nadwykonań – i to nawet nadwykonań ratujących 

życie.



ZDARZENIA MEDYCZNE - ALTERNATYWA

Składka na ubezpieczenie obejmuje również
nie mały zysk zakładu ubezpieczeń

Alternatywą jest proponowane i w pełni uzasadnione 
rozwiązanie pozwalające na maksymalizację
ilości środków przeznaczonych na świadczenia
medyczne przy niepogarszaniu pozycji prawnej
pacjenta.

Kalkulację ryzyka można oprzeć na propozycji stawek działających na rynku 
ubezpieczeń od zdarzeń medycznych.



ALTERNATYWA – ZAGADNIENIA PRAWNE

W obecnym stanie prawnym funkcjonowanie „takiej umowy”
jest w związku z obowiązkiem posiadania „umowy ubezpieczenia” 

dyskusyjne.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada szybką nowelizację
ustawy o działalności leczniczej. A w niej odstąpienie od obowiązku 

posiadania „umowy ubezpieczenia”.

Umożliwi to bezproblemowo zastosowanie prezentowanego 
mechanizmu zabezpieczenia.



ALTERNATYWA – ZAGADNIENIA PRAWNE

Z ustawy o działalności ubezpieczeniowej:

"Art. 225.
1. Kto bez wymaganego zezwolenia wykonuje czynności 
ubezpieczeniowe lub działalność reasekuracyjną, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu 
określonego w ust. 1, działając w imieniu osoby 
prawnej."

Działalność ubezpieczeniowa - wykonywanie 

czynności ubezpieczeniowych związanych

z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek

ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych

- art. 3 ust. 1 ustawy
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