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Prowadzenie hotelu jest nieuchronnie związane z ryzykiem wystąpienia roszczeń ze strony 
gości hotelowych zarówno z powodu zagubienia rzeczy ruchomych należących do gościa, 
kradzieży przedmiotów z pokoju hotelowego, jak i uszkodzenia samochodu na parkingu 
hotelowym lub nieszczęśliwego wypadku, efektem którego będzie uszkodzenie ciała. 

Istotne elementy umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w branży hotelarskiej

jest w kodeksie cywilnym jako odpowiedzial-
ność na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że za utra-
tę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez 
osobę korzystającą z usług hotelu odpowiada 
podmiot prowadzący hotel, niezależnie od tego, 
czy ponosi jakąkolwiek winę za to zdarzenie. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy szkoda powstała 
wyłącznie z winy gościa lub osoby mu towarzy-
szącej. Odpowiedzialność prowadzącego hotel 
za szkody wyrządzone gościom hotelowym 
jest ograniczona kwotowo przepisami kodek-
su cywilnego. Limit ten wynosi na każdego 
gościa 100-krotną stawkę za 1 dobę wynajętego 
gościowi pokoju lub apartamentu, ale nie więcej 
niż 50-krotność tej stawki za jeden przedmiot. 
Limity te nie obowiązują w przypadku szkód 
w przedmiotach przyjętych na przechowanie. 

 Na co zwrócić uwagę w umowach OC?
 Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OC 
trzeba zwrócić uwagę nie tylko na sumę gwaran-
cyjną, która jest górną granicą odpowiedzialno-
ści ubezpieczyciela, ale także na poszczególne 
limity, które obowiązywać mogą w odniesieniu 

 Czy ryzyko roszczeń odszkodowaw- 
 czych można ograniczyć?
 Ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za 
wszystkie te szkody można w znacznym stopniu 
ograniczyć, zawierając umowę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. Jednak standardo-
we ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
zwykle nie uwzględniają specyfiki odpowiedzial-
ności przedsiębiorcy hotelowego, a produkty 
ubezpieczeniowe adresowane do operatorów 
hotelowych rzadko pokrywają wszystkie szkody. 
Uważna lektura ogólnych warunków ubezpiecze-
nia („OWU”) to niezbędne minimum przed za-
warciem umowy, lecz dopiero dokładna analiza 
prawna zapisów OWU pozwoli czasem uniknąć 
nieprzyjemnego rozczarowania, gdy okaże się, 
że ubezpieczyciel wyłączył z zakresu ubezpie-
czenia akurat takie sytuacje, w których szkody 
zdarzają się najczęściej. 
 
 Zasady odpowiedzialności cywilnej  
 operatorów hotelowych
 Odpowiedzialność cywilna osób prowadzą-
cych hotele i inne podobne zakłady uregulowana 
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do różnego rodzaju szkód. Zwłaszcza, jeśli te 
limity byłyby niższe niż limity odpowiedzial-
ności wynikające z kodeksu cywilnego, gdyż 
może to oznaczać, że ubezpieczyciel pokryje 
tylko część roszczenia gościa wobec operatora 
hotelowego. W odniesieniu do rzeczy przyjętych 
na przechowanie (np. samochód na parkingu 
strzeżonym) nie obowiązują ustawowe limity 
odpowiedzialności, należy więc tym bardziej 
zwrócić uwagę na limity określone w polisie, 
gdyż każda szkoda powyżej limitu będzie obcią-
żała prowadzącego hotel. 
Standardowe warunki ubezpieczenia OC z re-
guły zawierają wyłączenie odpowiedzialności 
za szkody w mieniu powierzonym, w mieniu 
przekazanym w celu wykonania usługi (prania, 
prasowania, czyszczenia itp.), szkody w sprzęcie 
elektronicznym, fotograficznym i wideo, a także 
szkody wynikające z kradzieży gotówki, papie-
rów wartościowych, kosztowności lub doku-
mentów. Po uważnej lekturze niektórych OWU 
możemy też stwierdzić, że szkody wyrządzone 
w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych 

– a więc z pozoru najbardziej oczywiste - nie są 
objęte ubezpieczeniem OC, chyba że została 
włączona dodatkowa klauzula rozszerzająca 
odpowiedzialność ubezpieczyciela, a ubezpie-
czający (operator hotelowy) zapłacił dodatkową 
składkę. Z tego względu, w celu lepszej ochrony, 
należy rozważyć takie rozszerzenie odpowie-
dzialności ubezpieczyciela. 

 Istotne klauzule dodatkowe
 Skoro już mowa o klauzulach dodatkowych, 
które można wykupić za dodatkową składkę 
i w ten sposób rozszerzyć standardowy zakres 
ubezpieczenia, to warto zwrócić uwagę na na-
stępujące kwestie:
 klauzula odpowiedzialności za mienie  
 wniesione przez gości hotelowych i klauzula  
 odpowiedzialności za mienie przekazane  
 w celu przechowania – warto zwrócić uwagę,  
 czy nie zostały wyłączone szkody w przed- 
 miotach wartościowych, gotówce, dokument- 
 ach, pojazdach i rzeczach pozostawionych 
 w pojazdach, sprzęcie elektronicznym, f
 otograficznym, itp.;
 klauzula odpowiedzialności za przechowywa- 
 ne pojazdy (OC parkingu strzeżonego) – 
 warto zwrócić uwagę, czy nie zostały 
 wyłączone szkody w rzeczach pozostawio- 
 nych w pojazdach oraz na obowiązki 
 określone w OWU dotyczące sposobu prowa- 
 dzenia parkingu (np. obowiązek szczegółowej  
 ewidencji pojazdów przyjętych na przecho- 
 wanie), a jeżeli ubezpieczenie zawiera takie  
 warunki, to operator hotelu powinien wpro- 
 wadzić stosowne procedury i dodatkowo  
 przeszkolić pracowników, gdyż niedopełnie- 
 nie tych obowiązków może skutkować 
 odmową wypłaty odszkodowania przez 
 ubezpieczyciela;
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 klauzula odpowiedzialności za szkody 
 w mieniu gości hotelowych w wyniku 
 kradzieży zwykłej (bez włamania) – warto  
 zwrócić uwagę, czy nie zostały wyłączone  
 szkody w przedmiotach wartościowych, 
 gotówce, itp.;
 klauzula odpowiedzialności za szkody 
 powstałe na skutek sprzeniewierzenia  
 pracownika (np. kradzież z pokoju hotelowe-
 go przez personel hotelu) – warto pamiętać,  
 że ubezpieczeniem z reguły nie będą objęte  
 szkody, jeśli sprzeniewierzenie jest kolejnym  
 czynem popełnionym przez danego pracow- 
 nika, a operator hotelu miał informację 
 o popełnionym uprzednio sprzeniewierzeniu,  
 nawet u innego pracodawcy; 
	 klauzula odpowiedzialności za produkt 
 i klauzula odpowiedzialności za szkody  
 wyrządzone uczestnikom imprezy nie ma- 
 jącej charakteru imprezy masowej – włącze- 

 nie takich klauzul jest niezbędne w przypad- 
 ku prowadzenia restauracji i imprez zorgani- 
 zowanych.

 Jak się zabezpieczyć?
 Pierwszym krokiem do ograniczenia ryzyka 
jest zawarcie umowy odpowiedzialności cy-
wilnej. Chociaż może się to wiązać ze sporym 
wydatkiem, trzeba pamiętać, że taka inwestycja 
zapewne zwróci się w czasie obowiązywania 
umowy. Zawierając umowę ubezpieczenia OC 
należy bardzo dokładnie zapoznać się i prze-
analizować OWU, a także negocjować z ubezpie-
czycielem rezygnację z niektórych wyłączeń lub 
zawarcie dodatkowych klauzul, dopasowanych 
do indywidualnych potrzeb operatora hotelu. ◗
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