
Informacja dotycząca zasad zawierania ubezpieczeń
odpowiedzialności cywilnej obowiązkowej podmiotów leczniczych
oraz świadczeniodawców niebędących podmiotami leczniczymi

począwszy od 01.01.2012 roku.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Niniejsza regulacja, ma zastosowanie do umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, których obowiązek zawarcia wynika z art. 
17 ust. 1 pkt 4a, art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Warunki umowy ubezpieczenia regulowane są 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).

1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w rocznym okresie ubezpieczenia, wynosi 
równowartość w złotych:

1) 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 w zakresie stacjonarnych i 
całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz w zakresie ambulatoryjnych 
świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 8 pkt 1b oraz pkt 2 ustawy tj. przychodnia, 
ośrodek zdrowia, poradnia, zakład badań diagnostycznych, medyczne laboratorium diagnostyczne, 
zakład rehabilitacji leczniczej. Przed wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej zakłady te 
zarejestrowane były jako Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (NZOZ) lub Samodzielne 
Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (SPZOZ).

2) 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich 
zdarzeń, których skutki objęte są 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;

3) 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich 
zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczenia OC lekarza lub lekarza dentysty 
wykonującego działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej 
jako grupowa praktyka lekarska,

4) 30.000 euro na jedno zdarzenie oraz 150.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, 
których skutki objęte są 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 
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podmiotem;

5) 30.000 euro na jedno zdarzenie oraz 150.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, 
których skutki objęte są 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. Kwoty, o których mowa w ust. 1 ustalane są przy zastosowaniu średniego kursu euro 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia 
OC została zawarta.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ŚWIADCZENIODAWCY
NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ,

UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Niniejsza regulacja ma zastosowanie do umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, 
udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, której 
obowiązek zawarcia wynika z art. 136b ust. 1 pkt 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.), przy czym warunki umowy ubezpieczenia uregulowane są 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku (Dz. U. Nr 293, poz. 1728).

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 – osób fizycznych, 
nie będących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności 
leczniczej, które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich 
w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5 pkt 41b ustawy tj. 
felczer, rehabilitant, psycholog, asystentka dentystyczna, ratownik medyczny, diagnosta 
laboratoryjny, fizjoterapeuta, masażysta, dietetyk, specjalista terapii uzależnień, protetyk słuchu, 
logopeda, technik dentystyczny, inny niż podany powyżej posiadający fachowe kwalifikacje.

2) 10.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 50.000 euro w odniesieniu do wszystkich 
zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczenia OC świadczeniodawcy – podmiotów 
realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące 
przedmiotami ortopedycznymi, o których mowa w art. 5 pkt 41d ustawy tj. apteka, sklep 
medyczny, inny podmiot zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące 
przedmiotami ortopedycznymi.

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