
Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów, Pielęgniarek i 
Położnych, Techników, Fizjoterapeutów, Rehabilitantów, Ratowników Medycznych, 

Psychoterapeutów oraz innych osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112,

poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185,
poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1 

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem 
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, zwanego
dalej „ubezpieczeniem OC”, oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

§ 2 

1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
za szkody, o których mowa w § 1, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które 
miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

1) wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie 
zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;
2) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
3) polegających na zapłacie kar umownych;
4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów 
terroru.

3. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub 
zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach
będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

Agencja Allianz - Tomasz Mróz Kontakt:
ul. Legnicka 62c +48 71 349 37 14
54-204 Wrocław agencja.mroz@allianz.pl

mailto:agencja.mroz@allianz.pl?subject=OC%20dla%20lekarzy


4. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 3, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

§ 3

1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 
miesięcy, wynosi równowartość w złotych:

1) 100 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich 
zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, o którym mowa w 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej „ustawą”, 
wykonującego działalność leczniczą, o której mowa w art. 8 pkt 1 lit. a ustawy;

2) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich 
zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, o którym mowa w 
art. 4 ust. 1 ustawy, wykonującego działalność leczniczą, o której mowa w art. 8 pkt 1 lit. b i pkt 2 
ustawy;

3) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich 
zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza lub lekarza dentysty wykonującego 
działalność leczniczą w formie 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 lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w 
przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;

4) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich 
zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza lub lekarza dentysty wykonującego 
działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa 
praktyka lekarska;

5) 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich 
zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej 
działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka 
pielęgniarki lub położnej, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu 
wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidualna 
specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna 
praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie 
umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej 
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;
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6) 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich 
zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej 
działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa 
praktyka pielęgniarek lub położnych.

2. Jeżeli dany podmiot wykonujący działalność leczniczą wykonuje więcej niż jeden rodzaj działalności 
leczniczej albo wykonuje działalność leczniczą w więcej niż jednej formie, wysokość minimalnej sumy 
gwarancyjnej ubezpieczenia OC tego podmiotu stanowi równowartość najwyższej minimalnej sumy 
gwarancyjnej określonej dla wykonywanych rodzajów
działalności leczniczej albo form wykonywanej działalności leczniczej.

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są ustalane przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została 
zawarta.

§ 4 

Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, 
a okres, na który została zawarta, upływa po dniu wejścia w życie rozporządzenia, nową umowę 
ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania dotychczasowej 
umowy, nie później jednak niż w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 5 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
świadczeniodawcy nie będącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego 

świadczeń opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, 

co następuje:

§ 1 

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 
41 lit. B i D ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”, za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki 
zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego 
dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę 
gwarancyjną tego ubezpieczenia.

§ 2

1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy, o którym mowa w 
art. 5 pkt 41 lit. b i d ustawy, za szkody, o których mowa w § 1, wyrządzone działaniem lub 
zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy udzielaniu 
świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
2) polegających na zapłacie kar umownych;
3) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów 
terroru.

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem 
ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

§ 3

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień, w którym 
świadczeniodawca obowiązany jest na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej.
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§ 4

1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 
miesięcy, wynosi równowartość w złotych:

1) 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich 
zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczenia OC świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 
5 pkt 41 lit. b ustawy; (felczer, rehabilitant, psycholog, asystent dentystyczny, ratownik medyczny, 
diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta, masażysta, dietetyk, specjalista terapii uzależnień, protetyk 
słuchu, logopeda, technik dentystyczny oraz inne osoby niż podane a posiadające fachowe 
kwalifikacje)

2) 10 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 50 000 euro w odniesieniu do wszystkich 
zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 
5 pkt 41 lit. d ustawy.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, ustalane są przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została 
zawarta.

§ 5

Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, 
a okres, na który została zawarta, upływa po dniu wejścia w życie rozporządzenia, nową umowę 
ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania dotychczasowej 
umowy, nie później jednak niż w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 6

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki
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Ochrona Prawna

1. Ochrona prawna w ryzykach medycznych ma zastosowanie:
a) W sytuacjach w których w związku z posiadanym mieniem lub popełnieniem błędu w sztuce lekarza 
wystąpi szkoda i zachodzi potrzeba skorzystania z pomocy adwokata. Pomoc adwokata potrzebna 
będzie w szczególności przy szkodach osobowych gdyż szkoda osobowa może wywołać skutki 
powodujące odpowiedzialność karną. Będą to zdarzenia w następstwie których pacjent dozna szkody 
na osobie; szkoda ta może polegać na uszkodzeniu ciała, doprowadzeniu do rozstroju zdrowia, a 
nawet śmierci. Ochroną prawną będą objęte również zdarzenia, które nie są objęte 
odpowiedzialnością cywilną np. wina umyślna.
b) W zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Ubezpieczonego.
c) W zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko Ubezpieczonemu.
d)W zakresie prawa pracy.
e) W sprawach umów.
f) Przy ubezpieczeniach społecznych.

Dochodzenie roszczeń przeciw ubezpieczonemu z tytułu czynów niedozwolonych
W odniesieniu do odpowiedzialności wynikającej z wykonywania zawodu tak w sprawach
cywilnych jak i rodzących odpowiedzialność karna, jak również prowadzenia działalności i
posiadanym mieniem, wykonywaniem czynności życia codziennego, Ubezpieczyciel pokrywa koszty
obrony w sytuacji gdy roszczenie zostało zgłoszone w okresie ubezpieczenia. Nie ma
znaczenia kiedy miała faktycznie miejsce przyczyna powodująca szkodę, czy też kiedy szkoda
się ujawniła. 
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